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పలు ము 

మా తంగడిగారై న కీ॥ శే! విమర్నకాబార్వ-శిల్పక ళా కోవిద 
స్వర్గ సుబహ్మణ్య కవిగారు కాశ్యపశిల్పము, మానసారము, శిల్ప 

రత్నము నమరాంగణ సూతధార, అప రాజితపృచ్చ, విశ్వకర్మ 

(పకాళు విశ్వకర్మీయ శిల్పము శిల్ప సంగ్రహము, మయవాస్తు, 
మయమతము, ఆ తేయ శిల్పము, నారదీయశిల్పము, గాన్త్రయాగ 

మము, పరశివ విశ(కర్యాగమము, మున్నగు నెన్నియో | పాచీన 

(గంథములు పరిశీలించి వాటి నొక పద్ధతి పకారము 16 భాగములు 
గల “భారతీయ మహాశిల్పము” అను మహ్మాగంథముగ తయారు 
జేసిరి, అందు 16వ భాగము శిల్పపదములతో గూర్చిన నిఘంటువు. 
వారు 1951లో రచించిన మహాకవి కందుకూరి రు దయ (ప్రణీత 

నిరంకుశో పాఖ్యానము యొక్క సుధాతరింగిణీ వ్యాఖ్య యెందరో 

వుహో పండితుల (పశంసలను బొందినది. ఆ |గంథమును రచించిన 

వీమ్నుట చెంతయో కష్ట పడ మా తం|డిగారు చై (గంథము లన్నియు 

శేకరించి “భారతీయ మహాశిల్పము”ను రచించిరి. వారు “భారతీయ 
మహాోశిల్పము”1, 2, 8 భాగములకు |వానిన వీఠికను జూచిన, వారా 
గంథముల నేకరించుటకు, | వాయుటకు, ము| దించుటకు బడిన శమ 

విదితము కాగలదు. వారంతట [శమ దీసీకొనియు ఆంధ పబేళ్, 

[వభుత్యమువారి ఆర్థికసహాయముతో నా (గంథము నందలి 1, 2, 8 
భాగములను 1971లో ము దించగలిగిరి. మా తం| డిగారు 1981 లో 

పరమపదించిరి. నేను 199% లో పదవీవిరమణ గావించిన వీవుట 

మాతం।| డిగారు రచించినోభారతీయ మహాశిల్పము”నందలి అము| దిత 
భాగములను ము(దించదలచి 1994లో శ్రీ, తిరుమల తిరుపతి చేవ 

స్టానం ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీనరుగారికి ఆర్థికస హాయముకొటకు అర్థించగా 

వారు 1996లో భారతీయ మహోశిల్పము 4, 5, 6 భాగముల ముద 
ణకు ముప్పదివేల రూపాయలు ఆర్థిక సహాయమును మంజూరు చేసిరి. 

భారతీయ మహోశిల్పము 4, 5, 6 భాగముల మ్యుదణకు 
ఆర్థికనహాయ _ మొనరించిన శ్రీ తిరుమల తిరుపతి చేవస్థానము 
కార్య నిర్వహణాధికారి వారికి నకాలములో ముదణ పూర్తి 

గావించిన తెనాలి న్యూ విజయా | పెన్, తీరుమల (వంటర్బు 

వారికి, పుస్తక ముుదణను పర్య వేశీంచుచు అచ్చు వేయుటలోని 

తప్పులను నరిదిద్దిన నా సోదళుడు చి! గూడవల్లి చం దమోహన్ కు 

కృతజ్ఞతలు తెలియజేయుచు భగవంతుడు వారిని యాశీర్యదించు 
గాక యని కోళరుచునా, ను, గగ నం న్ని 
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మగు మురికిపూడిలో నివసించుచుండెడివారు. వారచట |సాధమిక 

పాఠశొలలో విద్య నభ్యునించుచు నొకదినమున గృహమునుండి 

పాఠశాల శకేగుచుండగా మార్గమధ్యమున వృ ద్ధ దంప తులు కన్నించి 
వారి కెద్దియో నువ బేశించి “నిత్యము దీనిని 1 మననము 'జేసికొనుము. 

పీకు మేలు కలుగును అని వచించి యద్భశ్యమై పోయిరనియు, 

విమ్ముట వానే (గంథముల జూచినను నవియన్ని యు నంతకుమునుపు 

జూచినకు యుండి జ్ఞాపక ముం 'జెడివవియు కవిగారు వారి కాత్మియు 

లను ీవి లక్షీ కాంత శావుగారితో చెప్పిరి. 

సుబహ్మణ్య కవిగారు (సాధమిక పాఠ శాల విద్యను బరా _ర్రి 

చేసిన యనంతరము వారితల్లి సు బహ్బణ్యముగారిని, వారి చెల్లెలు 

శ్యామలాంబను దీసికొని మురికిపూడి నుండి బయలు బెరివచ్చి 

గుంటూరుజ్ల్లా పాన్న్యూరు మండలములోని పెదపాతెము [గావు 

ములో స్థిరనివాన మేర్నణుచుకొొ నెను. అతి బాల్యమున నే కుటుంబ 

భారము వహించిన కవిగారు న(ర్లకార వృతి తి నవలంపేంచి 

(ఆనృం_త్రినిగాడ నచట నభ్యసించ లేదు) కుటుంబమును బోషించుచు 

"తెలుగు సంనస్క్య్బుత [గంథముల నొకె్క-కంాదానిని కొని తానే 

స(యముగ చదువుకొను చుండెడివారు. తరువాత నా |గామములో 

పది శేంట్ల స్టలమునుకొని గృహమును నిర్మించుకొనుచు నా గృహము 

నకు గానలిసిన చ్యారములో, క్రి శ్ర టికీ లూ, తలుపులు తాకే స నయముగ 

తయారు వేసీకొనెను. ఇట్లు వడంగమును సర్టయముగ నభ్యనించి, 

[కమముగ నా |గామములో వడంగ పూపనులు చేయుచు న్వర్ల కార 

వృత్తికి దూరమయ్యెను. ఈవిభ ముగ వడంగ ము చేయుచు వాస్తు. 

జ్యోతిష విద్యల నభ్యనించి (కమముగ నా పరిసర గామములలో 

వాస్తు సిద్తాంతిగ (పసిచ్చెవి బి జబుెందిని 
ర్త ఓ 

యు కనయనసను, నగు కవిగారు వాపట్లు చంతగల కంకట 
A 
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వివాహమా డెను. అప్పటికి కపిగా, వాస్తు సిస్ధాంతిగ గుంటూగు, 

(ప్రకాశము జిల్లాలలో (పఖ్యాతిని బొందిన కవిగారు వంగపు బనికి 

గూడ దూరమైరి, క్రమముగా పాండిత్యము నందును _పనీద్ది 

వహించి యానాటి *పంవానని 'అరుణోదయి మొదలగు ప తిక 

లకు “అప్పకవియము' వంటి |గంథములను విమర్శించుచు వ్యానము 

లను | వాయుచుండిరి. ఆనాటి (పఖ్యాత కవియెన వర్లైెపాటి నిరంజన 

శా సన్ర్రీగారు నిర్గ సుబహ్మణ్య కవిగారిని కొలదికాలము తనయొద్ద 

నుంచుకొని వారిచే 'విశ్వక ర్మకులో త్సాహ” మొదలగు (గ్రంథముల 

నాం థికరింవజేనీరి. ది. 5--12-_1925 న ఇచాపట్ల చెంతనున్న 
నరసాయపాలెము. |గామములో “హావిర్షవ్యాదు 'లెవరి కేయె 

సందర్భమున జెందవలయునిను యంశేము పె, (గ్రామస్థులు బారిష్టరు 

(తీపురనెని రామస్యామి చౌదరిగారి యధ్యశక్షతన నభ నేచ్చాటు 

చేసిరి. ఆ నభయందు కవిగారు ధర్న శౌస్ర్రుములలోని శ్లోకములను, 
అందలి వివరములను విపులికరించుచు వాదించగా |పతిపక్షు 

లెవరును వారి వాదములను ఖండింప లేకపోయిరి. అపుడు తిపురనేని 

రామస్వామి చౌదరిగారు విశ( వాహ గణాల వాదనను నమర్థిం చుచు 

తీర్మానించిరి. ఈ విధముగ (పఖ్యాతిని గాంచిన కవిగా రనేక 

(గంథములను రచించిరి. 

రవిగారిరచనలు 

1. పార్వతీ పరిణయము .. హరికథ, దీనిని 1929 లో ము,దిం 

చుటజరిగినది. ఇందు కవిగాశే ్మపతిక్షిర్తనకు రాగ _ తాళ 
ములు [వానీరి, ఈ (గ్రంథము “నాలకవిగా _పనిద్ధి గాంచిన 

కవిగారి తొలిరచనయైనను నది (పౌఢథకవిత్యము. 

౨, ఆధ్యాత్మ ఏర, బహ్మంగారి చరితము, దీనిని | పథమముగ 
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మహాకవి కందుకూరి రుదయ |పణీతంబగు నిరంకుకో పాఖ్యా 

నమునకు నుధా తరంగిణీ వ్యాఖ్యానము. ఈ (గంథము 

1951 లో మ్ముదించుట జరిగినది. కవిగారికి సంసా తాం ధ 

ముల యందుగల పాండితీ (ప్రతిభ స్ (గంధము 'వెల్లడించు 

చున్నది. ఈ వ్యాఖ్యానమున కవిగారు నన్నయ-తిక్క-న, 

శ్రీనాథుడు మున్నగు (ప్రముఖ కవుల 219 [గంథముల 
నుదాహరించిరి. అప్పకవివంటి ప్రముఖుల [పయోగముల 

నుదాహరణములతో విమర్శించిరి. |పస్తుత మో |గంథ 

మును తెలుగు విశ్వవిద్యాలయము వారు పువర్ముడించు 

చున్నారు, 

“అమరుకావ్యము నకు తౌత్సర్యమును (వాసిరి. |పచురణ 

1974 సం[రము, 

ఈశ్వరమ్మ గారి కాలజ్ఞానము ప్రచురణ 1972 నం॥|రము. 

బాణాల శరభకవికృత “శ్రీకాళహస్తి శతకము పరిశీలించి 

(వాయబడినది, (ప్రచురణ 1979 సం;రము 

శ్రీ ననారీ విశ్వేశ్యరస్వామివారి మహిమలు : [ప్రచురణ 

1979. ఈ [గంథమున కవిగారి చినతాత కుమారుడైన శ్రీ 

అమరలింగ స్వామివారి జీవిత చర్మిత, వారి మహిమలు 

వివరింపబడినవి. 

విశ్వ బాహ్మణులకు కుథమ న త్కానారర్మ్యత ; (ప్రచురణ 

1979 నం॥రము. ఇందు వేదముల నుండియు, ఉపనివత్తుల 

నుండియు, పురాణములనుండియు ననేకవినవరము లీయబడినవి. 

విశ్వక ర్న [వతకల్పము క మ్నుదణ 1980 మరియు 199. 

r వి ST యలవ ర్వి ఆంజనేయ శొ స్ర్రీగారి జీవిత చర్మ త, 
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16, 

vil 

భారతీయ మహోశిల్పము : ఈ (గంథమునం దనేక శీల్చ 

(గంధము లు దాహారింపబడి యున్నవి, ఈ గ్రంథము పది 

యాలు  భాగములుగల మహాద్దంధము, బందు 1,2, 8 

భాగములు ఆంధ పచేశ్ (పభుత్వమువారి ఆర్థిక సహాయ 

ముతో 1971 లో ముదించబడినవి. 4 5, 6 భాగములు 

తీగుమల..తీగుపతి . చేవస్తానమువారి. ఆర్థిక సహాయముతో 

199గ నం॥రములో ము[ దించబడినవి, మిగిలిన పది భాగము 

లము దితములు, 

మనుసూ[ తము, 

నాగరఖంచడము 4; టకా తాత్పర్య సహితము] 

ఈశే(రశేతకము : తాత్పర్య సహితము 

పరవస్తు చిన్నయసూరిగారు రచించిన “శబ్ద 
లక్షణ నం గవహాముి వృత్యుదాహరణ | 

నహితము. 

అము దితములు 

ఆంజనేయ శొశ్రి గారి ప్రార్థనా శ్లోకములు సరన ్భాతములో 

రచించిరి. అవి (ప్రతిరోజు వి ద్యార్హుల చే వఠింపబడు చుండును, 
ఆక్టి 
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సంతానము _ భార్యానియోగము 

కవిగారికి 181 వ నం!న విశ్య్వనాభావారి, 1101988 
శ్రీముఖ నం॥ము భౌ దపద బ॥న ప్తమి సోమవారము రాతి 12.00 
గం॥కు మృగశిర 1వ పాదమున వాచన్చతి, 1985 లో కో కేశ్యరరావు 
జన్మించిరి, 

రాజ్యలక్ష్మీ - అక్క - వావగార్నలై న వజ్లైపాటి కోటమ్మ- 

హనుమయ్య గార్లకు నంతానము లేనందున, విశ్య్వనా ధాణారిని వారు 

దత్తతగ సీ(కరించిరి. FF 

కవిగారి భార్య 1949వ నం॥లో _పనవమునకేి పొన్నూరు 

లోని అమెరికన్ హోస్పిటలులో చేర్చబడి, మృతశిళువును |పసవించి 
యచటనే స్వర్షస్థురాలయ్యెను. 

స న్మాన ములు 

కవి గారికి నంద్యాల మున్నగు ననేక చోటుల ఘననన్నాన 

ములు జరువబటెను, ఆళ్ళగడ్డలో 1978 నం!న కనకాఖిపేకము 

జరిగాను. 17--_12.__19066న గుంటూరు హిందూకా లేజ హెసూ్క్కూ 
లులో ఆనాటి అమాత్యులు యమ్. ఆర్. అప్పారావుగారి సమక్ష 

మున గుంటూరుజిల్లా విద్యా శొఖాధికారిగారు సన్మానించరి. 

"దేవాలయ (పతిస్టలు : న్నుబహ్మణ్య కవిగారు గుంటూరు 

ప్రకాశం జిల్లాలలో ననేక గానుములందు వివిధ దేవతా | పతివ్యలు 
జేసిరి, 

అంత్యదశ 
కవిగారు చీవరగ నొక వారమురోజు లనాఠరోగ్యముతో 

బాధపడి 1981 లో పరమపదించికి, 

వంశ(పతిష్న 
2 

కొపిగారి చీనతాత కుమారుడే నోఅవమురలింగము తి బాల్యము 

ననే పాఠశాలయందు విద్యాబుద్దు లభ్యుసింప లేదు, పం హెండు 
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సంవత్సరముల పాయముననే [బహ్మజ్ఞాన సంపన్నుడై తాను నివ 
సించు ముప్పవరము( ఒంగోలు-చిలకలూరిపేట మార్లములోనున్నది) 

గామములోను, రాముకూరు కొండపై నను, అనేక మహాత్మ్యము 

లను జూవీ శ్రీ శేలమునకు తపస్సుశై వెళ్ళుచున్నానని వచించి 
వెళ్ళిపోయెను, 

కవిగారు కేవలము | పాధమిక పాఠశాలయందు విద్య నభ్య 

సించియు స(యముగ నంన్యా తం ధములయం దపొఠ పాండిత్యము 

గడించి వాస్తు-జ్యాతిప-సాహిత్యములయం దనేక [(గంథములను 

రచించెను. అప్పకవి వంటి మహాకవులను విమర్శించి తన పాండితీ 
(పతిభను విద్యత్ లోకమున చాను, 

కవిగారి లెండన కుమారుడగు వాచస్పతి పశువైద్య 

శ్యాన్త్రమునందు పట్టా పుచ్చుకొని, పదపీ విరముణానంతరము నమహో 

కవియగు వాలీ కి రచించిన రామాయణము నింతవజ శేకవి 

యూహించని రీతిలో ముఖ్యమగు శ్లోకములు, వాని తాత్పర్యము? 
వాటి వివరణ (వాని, “ఇదియే రామాయణము నందలి సహజకథ” 

అని యెల్లరు (పశంశించే విధముగా'వాల్నీకి రామాయణసారభాలు” 

రచించి పండిత పామరుల మన్ననలను పాంచెను, 

ఈ [గంథమును గురించి కొందజి అభి పాయములు. 

“వివుర్శ కాచార్యులు, శిల్పకళా కోవిదులు (బ్రహ్మశ్రీ సర్లు 

సు బహ్మణ్య కోవీం| దుల పుత్రులు డా! వాచనస్పతిగారు విగచించిన 

“వాలీ ఇక రామాయణ సౌరభాలు” అనే విమర్శనాత్మక (గ్రంథాన్ని 

పట్టనపట్టు విడవకుండా ఆమూాలా[గంగా పఠించాను, అమంద మైన 

ఆనందం కలిగింది. విమర్శించటంలో సుుబహ్మ్ ణ్యకవుల సునిశిత 

దృష్టి కుమారులకు సంకమించింది. వాచన్పతిగారు నభూతో నభ 
విష్యతి అన్నట్లు వాల్మీకి రామాయణ సారభాలను గువాళింప 

జేశారు...... ” డా! కన్నెగంటి రాజమల్లాచారి M.A. Ph. D, 

శెలుగు లెక్సురర్ న్. V.K.P. కళాశాల, నార్మా.-_పురం. 
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“ఇన్నాళ్ళకు వాల్నీకి రామాయణ సౌరభాలు అనే మంచి 

(గంథం చదివినందుకు ఆనందిస్తున్నాను, ముందుగా డా! స్వర్గ 

వాచన్చతిని అభినందిస్తున్నాను. నిజాన్ని నిర్భయంగా నినస్సం 

కోేచంగా ఆవిష్కూరిస్తున్నందుకు_ మతమాథఢ్యంనుంచి గతజాడ్యం 

నుంచి శృతశ్చంఖలాలు తుప్పును వదిలించడానికి నచ్చినదీ గంథం 
2. ఈ [గంథం చక్కని విెశ్లేషణతోనూ.- వినరణాత్శకంగా 
ఉదాహరించిన తీరు వాగుంది...... 2) 

ఆచార్య గుజ్జర్ల మూడి కృపాచారి, తెలుగు శొఖాధిపతి, 

నాగాట్దన విశ్వవిద్యాలయం, గసంటూరు, 

“వాల్ళీకి రామాయణాన్ని ముఖంగా పరికీలించి విరాబుద్ధ 

కందిన సూమ్మాం శాలను పొందుపరచినందుకు నంతోవం. గతాను 

గతికరీతిలో గాకుండా వాల్నీకి రామాయణాన్ని కో త్తకోణాల్లోంచి 

చూసిన మా [ప్రయత్నం |పశంసనీయం. రామాయణ జిజ్ఞాసువులు 

అవశ్యం చదవవలనీన (గంథం మోది...... 

జ్ఞానవీఠ పురస్కార గహీత, పద్దభూవణ్ 

డౌ॥ సి. నారాయణరెడ్డ. 

అలాగే ఈ | గంఛాన్ని గురించి యెన్నో అభీ సాయాలు 

వెలునరించబడినాయి. -ఈ గ్రంథ రచనను పురస్కరించుకొని 

డా| స(ర్ల వాచస్పతిగారికి 25.12.95 న గుంటూరులో నన్న్మానం 

చేయుట జరిగినది. 

ఇవన్నియు (వాయుటలోని ముఖోధేశం ఒక్కకే. మనం 
ఈనాకు విద్యను డి గీలనో కొలుస్తున్నాం. స్వర్గ సృుబహ్మ్ణ్య 

కవిగారి చదువు |పాథమిక పాఠశాల వణశే పరిమితమైనది. కాని 
వారు సంసా తాం్మధ పండితు లాశ్చర్యపడదే వధముగా ననేక 

(గంధములను రచించిరి. వారు రచించిన 'నిరంకుకో పాఖ్యాన నుథా 

తరంగిణీ వ్యాఖ్య”ను గురించి తమ అభీ! పాయము (వాయుచచు నతావ 

ధాని చల్లా వీచ్చయ్య శా్యక్ర్రి గారు “నుధాతరంగిణ్యాఖ్య (స(ర్ల సుబ 
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హ్మణ్య కొని కరక) యుభయ వాబ్బయ రన వీపోనక్లవా రనుథో 

సింపదగియున్నది. ఇందు నందర్శోచితముగా వివిధ నిఘుంటునులు 
వ్యాకరణాలంకాది శాస్త్రములు, సకల గీతాఖి నయభరత కలా 
లక్షణ గంథములు పెకులుదహారింపబడినవి. “*కవిసమయములు” 

“గుకృతిసొతవాతకాతి” “కవిహృదయము” “లోకేకు లు” “న్యాయ 
ములు”మున్న గు క వీ తాసామ్యగి సమగ ముగా,హృ దయంగమముగా 

వివరించి సంభానింపబడినడి. దీనిని జాగ తగా బఠించి ఛారణజేసిన 

కలార్డి ర్రౌక్ట యాం భభావయంచే గాక, నంన?। రాత భాపూ కావ్యము 

లన్యయించుటయందును సనిరాఘాట వాండిత్యము తప్పుక మచేకూద 

గలదు...” 

అదేవిధముగా డా! స్వర్ణ వాచస్పతి పళువైద్య శాస్ర్రము 
నందు పట్టభ్యాదుడై సాహిత్యమునందు వాల్శీకివంటే మహాకవుల 
(గ్రంథములను నీమర్శించి పండితుల మన్నన లందుకొనుట |పశంస 
సీయము, 

జా! సంర వా వాచన్ప్బతీగారు తన తం డిగారిచే వాయబశే ర) లా 
అము దితములుగ నున్న 3 “గం౦ంభనులను ము దించుటకు జేయుచున న్న 

ఖద 

వేడాగమ సంస్కృత పండితులు 

పురోహిత స్యామాట్ 

శ్రీ పామరి న సాగభూషణశర్మ, తనాలి 
గాంధీనగర్ శ్రీయలవ రి రె ఆంజ కాలు 

వేదన ౦స్య్ఫ్ఫతే వార శాల, పధానోపాధ్యాయు లు, 



పీఠిక 

1951 నంవత్సర (ప్రాంతమున వాస్తుమథనామృతము, . శిల్ప 
మథనామృతము, భారతీయ శిల్పము అను మూడు [గంథములను 

వేర్వేఖుగా రచింప దలచి వాన్తుమథనామృతమును భారతీయ 
శిల్పమును (వాసీతినిగాని యవి ము| దింపబడ లేదు. ఇంతలో మన్నే టి 

క్రోట్ర వా_స్తవ్యులగు గోనుగుంట (బహ్మయాచార్యులుగారు నా 

మయొడ్డకువచ్చి వాస్తుమభనామృతము నందలి 800 లకు సె గానున్న 

యంశేములనుజూచి య చ్చెరువంది యివీ యన్నియు | వానీకొనిన 

'చాగుండునుగాని సుమారు రు. 8000-00 లతో గాని యీ గంథము 

ము దించుటకు పీలుపడదనియమెంచి గణితముల నరునను మూూతము 

కొంతవటికు [వాసికొని ముదించిరి. ఆ గంథమే “గృహవాస్తు 

గణితరత్నావళి” గా |పచారములోనున్న ది. శిల్పమథనామృతమును 

[(నాయబూనగా (ప్రయాగ విశ్వవి ద్యాలయమున చరి (కా చార్యు 

లుగానున్న శ (పనన్న కుమారాచార్యులు, ఎం. ఏ. వీహెచ్ .డీ* 

గారిచే సంన్య-రింపబడి లండన్ ఆక్సుభర్లు యూనివర్సిటి |పెస్సు 

వారిచే ముదితమె బొంబాయి, కలక కౌ, మ దాసు, చీనా, జపాన్, 

న్యూ యారుః వణుకు వ్యావించిన మానసారమను వాస్తుళా(న్ర్రము 

బీహారు నలందా కాలేజి ఫై ఫెనర్ ఫణీందనాథబోన్ యం. వ, 

గారిచే పరివ్క-రింపబడి బెనారస్లో ముదింపబడిన (ప్రతిమాలక్ష 

ణము, శిల్చగాస్త్రము అను [గంథములు ఇండియా, యూరోప్, 

అమెరికాలకు వ్యాపించినవి. నాసిక శ్షేతనివాని శిల్పకళానిధి వయ 

కృష్ణశర్శణగారిచే నంకోధితమై పూనా ఆనందా శవ _సెస్సులతో 

ము దింపబడిన కాశ్యపశిల్పము. తి వేండము మహామహో పాధ్యాయ 

టి. గణపతిశాత్రి పరిశోధితమె అనంతశయన _ [గంథావళలిగ 

(పకటింపబడిన మయమతము శిల్పరత్నము “రెండు భాగములు, 

మహామహో పాధ్యాయ టి. గణపతిశాసక్ర్రి సం పాదితమై బరోడా 

చైకా(ర్ మహారాజాగారి లె (బరీ కొనంగబడి బి. భట్టావార్య 



యం. వ. విహాచ్. డి. పవిళోధెతముగా | పకటింపబడిన సమరాంగణ 

_నూ(తథార నామనసు స్రైము ఇ అవఠాజత పృచ్చః తంజావూర 

సరస్వతీ (గంథాలయమునుం E వాయించి ఎవ్పి౦చిన విశ్వకర్షి 

శిల్పము? మున్నగు (గంథములు మెటాపండిరులచే సంన్యారిం పబ! 

. నప్పటికిని శిల్పవృ_ల్తి నవలంవించి వేయువొ రలకు సరి యేన యర్థము 

లందు నోచరింపక మయొక్కొెక్క--వోట చిక్కు తీగాలతో బెన వేనికొన్న 
మహారణ్య మధ్య ప "దేశమువ ఇ నభేద వవ ముగ నుండుటకు గారణను 

శీల్పపద నిఘంటువులు తేకపోవుటచేతి ను, నంనక్ఫాత | o0ఫముః 

నాం| ధీకరించక యొకవై పునకు [తోసిఫుచ్చుచు వచ్చుటచేతను 

శిల్పులకు పారంపర్య [కమశకిష్షణ లభించకుండుట చేతను, కలిని; 

టూహించవలసియున్నది. మహర్షులచె వాయబడిన యూ (గం 

ములయందు నాకుగల యఖభిరుచియే యెమాతము వెనుకంజ వేయ 

సీయక స్థిరచి త్రముతో నుంచుటచే పరమేశ రాను గహమువల; 

దీనిని [వాయజాలితిని. శిల్పణొ(న్ర్రమనినను, వాస్తు శాస్ర్రుమనినన 

నమానమను భావముతో నే _పాచీనులు (వాసియుండిరి. ఇప్పుడ 

మాత్రము 5కొందజు శిల్పము వేటు వాస్తు వే ఐలు అని భావించుచుండికి 

ఆధునికులలోను శ్రీ ఫణీం| దనాధబోసుగారు గృహస్తు వాస్తు శాస్ర 
మును శిల్ప కొ న్రుమనియే వ్యనహరించిరి. ఇట్టిస్టితిలో వాస్తు మథన 

మృతము, శిల్పమథ నామృతము, భారతీయ శిల్చ్పమను చరి, తము 

ఈ మూడును _ భారతీయ మహాశిల్పమునందలి పోడశకళలు7 

నిర్ణయింపబడే యండిమిడియున్నవి. ఇవి కోమ క్రమముగా నుత్త) ర్, 

రోత్క-ర్ష ముల వివిభాంశకేముల నిముడ్నుకి ని యున్న నల్చమా! 

చితములతో నే తానంచమును, హృదయానందమును గఈగింఛ 

చుండుటచేతనే వయోధికుడనగు నే నింతటి మహత్తర | గంథమున 

లిఖంచనగ లిగితిని, 



లి 

వీంచి“్యెతన్ను దణను నకు దగిన యత్నము చేయుదము. తల పెట్టిన 
కనిన ఆపవలదస్ యభయ మొనంగుచు, శిల్పపదములకు తగిన 

నిఘంటువు లేనియెడల మో (శవము కొంత వ్యర్థముగా గనువించును, 

చదువువారలకు బోధపడునంతటి 'తాత్పర్యమున్నను నిఘంటువును 

గూడ (వాయుట ముఖ్య” మనిరి. అటుబే చే ిదునని నిర్ణయించితిని. 

నె నింతటి భారమును వహించుటచూచి మెకచెడ ఆం|ధ| పభ, 

ఆం| ధజోQతి మున్నగు ప, తికలలో దర్శునావారం శ్రీ, కొండూరి 
ఏర రాను పాచార్యుమిగారు వ్యానములు వాయేదు భారతీయ 

మహాశీల్పమును గుజించిన సమ సన విషయములు లోకమునకును 

_(పభుత్వమునకును చెలియజేయుచు వచ్చిరి. 1968 లో గంథమ్ముద 

ణకు సహాయార్థ మై ఆంధప బెశ [వభుత్యమువారి నర్గించితిమి, 

అప్పటికి రిజిష్టరుగా లేక నామమా్మాతముగానున్న ఆంధశిల్ప కళా 

పరిషతునుగాడ (పభుత్వదృ్టకి తెచ్చితిమి. వారు నంఘము రిజిష్ట 

రయినడా ? అని [పశ్నించినంతనే నేను బాధ్యతవహించి నా సంత 

ధనముతో 1964లో రిజిష్టరు చేయించి దరిమిలా లలితకళా 
ఎకాడమీ అనుబంధ సంస్థగా నుండునట్లు కోరగా శ్రీవారు అనువు 

తించి ఆంధశిల్ప కళాపరివత్తును దయాద్భఫ్థితో మాచుచునే 
యుండిరి, 

గంథరబనా వివరములు 
మొదటిభాగమున :. వాస్తు హోమము ఉపవీఠ భేదములు, 

అధిష్థానభదములు మున్నగు 104 విషయములు కూర్చబడినవి. 

రెండవ భాగమున :- నాల పతిహ _న్తంభ, వేదికా, జాలక్, 

తోరణ, కుంభల కాది లక్షణభేదములు మున్నగు 41 విషయము 

లుగ్గ్షడింపబ కినవి. 

మూడవ భాగమున $_ గర్భన్యానము ఒక్కా అంతస్తు మొదలు 

అయిదంతస్తుల వజక్రుగల బేవాలయభేదములు = మున్నగు 122 

విషయములు "చెప్పబడినవి, 



4 

నొల్లవ భాగమున :. ఆజంతస్తులు మొనలు పవమునాణుంతస్తాల 

నజుకుగల "చఊేవాలయ భేదములు, వై శాజ్య | పాసాదభేవమ ర్ట, 

అందు త్యం౫, పంచం, సపాంగ, నవొాంగాది ఫ్ర వములు_ రుచక్ము 

మొనల కిక్త భేదములు..మున్న గు188 విషయములు కూర్చ బడినని, 

ఐదవ భాగమున: సాంధారవేదములు, నా రోదన విమాన 

[పాసాదభేదములు, శె లానజాతి ములు ఓ విమాన నాగ 
రచ్చుందజ సాహ్స్పకాది [వాదా "దభేనములూ తీధశాది శుద్దభంద 

భేదములు, మేరజాతి భేదములు మున్నగు _ 160 విషయములు 

చెప్పబడినవి. 

ఆజవ భాగమున :- మేరుభేదములు, లాన భేదములు, పుష్పక 

భేదములు, మణికచేదములు, తివిప్లప భేదములు, భూమిజ్య పా సొద 

భేదములు ఉదయకలాన్యంఫ శేఖాశేదములు | చావిడ్యపాసాద 

భేదములు _ వ రాట! పాసాద భేదములు మున్నగు 184 విషయము 

లుగ డి డింపుబడినవి, 

వడవ భాగమున: వ రాట పాసాద భేదములు వివా న్మపా సాద 

భేదములు, నాగరసాంభార (పాసాదభేదములు, రుచకజాతి నాంధార 

| పాసాదభేదములు, లతినజాతి | పాసాదఖేదములు, మిశజాతి (3 పాసాద 

భేదములు, శ్ర్రునంజ్ఞ కనలభి పౌసాదళేదములు, నీింపావలోకన 

(పా సాదసనేదములు, నాగరజాతి (బహ్మ్మవిషాది | పానాచములు, 

జ్యార దేవతలు, _నాకార విధానము ము న్నగు విషయము 

లు కవములె నవి, 

ల ఎనిమిదవ భాగమున :- | పాకారవిధానము, పరినారచేవతలు 

గోపురభేదములు, మండవ భేదములు, మున్నగు కి4 విషయములు 

నాకొనబడినవి, 

తో "మి్వ్నిదవ భాగమున:_ శిలాలక్షణములు, రత్నలక్షణములు, 

సర్టయంభులింగ భేదములు నీవరూప బేదములు, గణపతి శేదములు, 

సూర్యలక్ష ణము, (గహలక్షణనులు మున్నగు 124 విషయములు 

వినరింపబడినవి. 



గ్ 

పదియవ భాగమున, విళ్దువమూప భేదములు, "దేఏమాప 

భేదములు ది క్పా/ క్ర లక్షణములు, నానావిధ "దేవతల లక్షణములు, 

బుషి లక్షణ భేదములు యక్ష రాక్షన గం; భర అప్పుర కిన్న రాద్ 

రూప భేదనులు, జై నబౌద్దాది లక్షణములు మున్నగు 144 విషయ 

ములు చెప్పబడినవి. 

పదునొకండవ భాగమున :. [పతిమావిభానము, 6 త్తమ 

మధ్యము కనిస్థదశే తాల జశీదములు, నవ తాల శేదములు, అప్ప కాల 

భేదములు, స_ప్తతాల చే బ్ర నములు, పటాల శోదములు, పంచతాల 

శేదములు, చతుసాల ఛేశములు, B= "ల భేదములు ఏక తాల 

లక్షణము, మున్నగు శికి విషయము లు క్షములు. 

పదిచెండవ భాగమున: _ చేవదాననాది | పతిమాన భేదములు, 

ముఖభేదములు, పంచపురువష భేదములు, బుజ్యూగ కాది స్థానక 

భేదములు వతాకాది చతుఃవస్టిహ స్త న భేదములు, రన దృష్టి భేద 

ములు ఆయుధ భేదములు చిత లేఖనాదిక ము, మున్నగు 167 విషయ 

ములు వివరింపబడినవి, | 

పదుమూడవ భాగమున: భూసు లఅశ్న్షణములు, గామలశక్షణ 

ములు, వకశాల భేదములు, ద్వి సాల వేదములు, (తి కాల భేదములు, 

చతుశ్శాల భేదములు, మున్నగు కి త౮౮ విషయములు వివరింపబడనవి. 

పదునాల్లవ భాగమున :- స| పయోగ నర్భడేవకా పతిస్టా 

గమము శెవవైస్లవ శాశ్శేయముల కుపయోగించు జీర్ణి'ద్ఞారాదులు, 
మున్నగు విషయములు చెప్పబడిన నవి, 

పదునై దవ భాగమున - వివి యంత రన హూస్యములు, చిత్ర 

విల్పము, శేదకాలమునుండి నే నేటివణకుగల. శిల్ప చరిత్రము, అందలి 

మహ త్తేర చమ త్కారములు మున్నగు 900 'వివయముల వాకొొన 

బడినవి, 

3 



6 

ఇట్లు దాదాపు “రెండు వేల ముఖ్యవిహయములతో గూడిన యిమ్ష్నపహ 

[గంధము దణమునకు శ్రీ, ఆం|ధ| పేక్ (వభుత్యమువారు భాగము 

నకు వెయ్యిరూ పాయలుగా అంచనా వేసీ (పస్తుతము మొదటి మూడ 

భాగములకు రు, 8000 00 లు 1966 మార్చినెలలో ఆర్థిక సహాయ 
మొనరించిరి, 

గేయ పబంధమగు పార్యతీపరి ఇయ రచనా శకాలమునుం¢ 

నిరంకుశో పాఖ్యాన ముదణనమయమునను భారతీయ మహోశళిల 

ముదణ [పయత్నమునను, సమయానుకూలముగ తగు సహాయ 
మునర్భుచున్న మత్క్సొదరతుల్యుండగు శ్రీ దీవి లక్షీ శ్ర కాంత రాష 
గారికిని నా రచనలయందలి యభిరుచిని లోకమునకు | పకటించుచున్య 

దర్శనావార్య శీ, కొండూరి ఏరరాఘవాచార్యులుగారికిని, 1964ల 

గుంటూరు విద్యా శాఖాధికారిగా నుండి యీ భారతియ మహోశిల్వ 

మ్ముదణ మత్యవనరమని [పభుత్వమువారికి సూచించుట యేగాక 

కలువిధముల (వోత్సాహ మొసగుచున్న తిభాపాకవుల 

శ్రీ పులివర్తి శరభాచార్యులు బి. వ. బి. ఇడి. గారికిని ఏత దచనా 
మధ్యకాలమున ధథైర్యదాన  మొనంగిన ఆం ధజ్యోత్ ఎడిటర్ 

శ్రీ నార్హ వెంక టక్ళ్యరరావుగారికిన, 1965 లో గోవా బేశాంతవర్షళ 
కాంసరపాల శే | తేస్ట్ 'కాళికాలయమున సహ్మన చండిమహాయజ్ఞ మ 

నకు నన్నాహ్వానించి అగ నన్మాన మొసంగిన శ్రీ ద వజ్జ బావా 

నంభఘమువారికిని శిల్ప గంథోపయోగాదులనెల్ల గుర్తించిన 
నంన్భాత శాఖామాత్యులగు శ్రీ యం. ఆర్. అప్పా రాన్రుగారికిని, 
శీ ఆంధ పేక్ _పుభుత(ము వారికిని, (భు తాగదేశ[పకారమ 

గుంటూరు హీందూ కా లేజి పాస్క,-లు భ వనములో 17. 12.1966 ౫ 

నన్న్మానసభ జరిపించి రెండు దుళ్ళాలువలు నూటపదాణు 

రూపాయలు ఇచ్చి నన్మానించిన గుంటూరు డిసి "క్ట యెడ్యు కవ నల్ 

ఆఫీనరు శ్రీ డి. వెంకటస్వామి యం. బి. ఇ. డి. గారికిని 

నాకృతేజ్ఞ తను (పక టించుచు ధన్యవాదము లర్పించుచున్నాను, 

గ ౦థక ర్త 



j శ్రీ 

భారతీయ మహా శిల్పము | 
4వ భాగము 

రచయిత: 

ఏమర్శకాచార్య శిల్పకళా కోవిద 

స Ye స్ముబహ్మ్మణ్యుకవి 

టో 

(పచురణక ర్త a 

డా॥ స్వర్ణ వాచస్పతి, 5. V. $c, 



పుట 

విషయసూచిక 
భం 

వేజి నెం, | పుట చుజైి చెం 

. ఇష్ట చేవ కాస్తుతి 1 1. (దావిడ పద్ధతీ 

పజ్యూమి విధానము అహ్హ భూమిక 29 

పద్య్శాసనము 1 | 16. నవభూమి విధానము 29 

. సుశొంకశాది భేదములు శీ 17. లలితభ| దము మొదలగు 

. పడర్భూమి మరియొక పద్ధతి 7 భేదములు కి2ి 

పద్నకాంతము 5 | 10. నవభూమి మరియొక పద్ధతి 

. కాంతాది ద్వాదశ సౌరకాంతము మొదలగు 
భేదములు 6 7 భేదములు వ 

. మమ్య్యూమికము (ద్రావిడ. | 19. నవభూమికము (దావిడ 

పద్దతి 9 పదతి కి? 
థి ఢి 

న_ప్తభూమి లక్షణము 10 | 20, దశభూమి లక్షణము కిరీ 

సముజ్జ(లముు మొదలగు 21. మనువ్యుకాంతము 

10 భదము 12 మొదలగు 6 విధములు 41 
స పభూమి మరియొక 

పద్ధతి 14 ౨౨, దశభూమి లక్షణము 

. పుండరీకము మొదలగు మరియొక పడతి 42 
రి భేదములు 15 |92కి. భూకాంతము మొదలగు 

. న స్తభూమికము 6 భేదములు. 4కి 
(దావిడ పద్ధతి 17 | 24. దశభూమికము 

. అష్టభూమి విధానము 8 (దావీడ పద్దతి 45 

. శివచ్చందము మొదలగు 25, ఏకాదశభూమి 

క భేదములు 22 | విధానము కీర్ 
ం అష్టభూమి మరియొక 25, (ద్రైహ్మకాంతము 

పద్ధతి 5 విధములు లకీ | మొడలగు 7 భేదములు శీ0 



పుట చెజి నెం. 

౨7, వకాదశభూమి మరియొక 

పద్ధతీ నంభుకాంతము 

“మొదలగు 6 విధములు 51 

98. ఏకాదశ భూమి (దావ్డ 

పద్ధతి గ్ర్ర్వే 

౨0, ద్యాదశభూమి విధానము 55 

80. చాగదశ భూమి మరి యొక 

పద్ధతి పాంచాలము 

మొదలగు 10 విధములు ఠి 

ఏ1. సోపాన లక్షణము 6౬ 

తలి, జాతిహ ర్భ్య్యాది లక్షణము 
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ముదలగు 6 విధములు 80 

లి, (బహ్మసృష్టిలోని న్ శాఖల 

(పాసాదముల వివరములను 
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సంఖ్యయును 82 
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1 
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46. గజయూధమను 90 
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“దేవఃసపాతు” 

శో! ఉత్ప త్రి రకణలయాన్ జగతాం (పకుర్వున్ 

భూవారి వహ్ని మరుతో గగనంచ సూతే 

నానా సురేశ్వర కిరీట విలోలమాలా 

భృంగావవీఢ చరణాంబురుహం నమామి॥ (మానసొరము 

క్లో! జయతి వరదమూ ర్తిర్మంగలం మంగలానాం 

జయతి సకల వంధ్యా భారతి (బహ్మరూపా। 

జయతి భువనమాతా చిన్మయీ మోక్షరూపా 

దిశతు మమ మహేశో వాజ్మయః శబ్దరూపం॥ (విశ్వకర (పకాశ్ర 

“అభీప్పితార్ధో మహాదేవం 

తా సకల మంగళములను కలుగబేయునట్టిది యును, సకల 

వరముల నిచ్చునట్టిదియును, అగు లక్ష్మీ దేవికి నమస్కారము చేసెదను. 

మజియు సకల లోకములవారిచేతను నమస్కరింపదగినదియును, |బహ్మ 

స్వరూపురాలునగు సరస్వతీదేవికి నమస్కారము చేసెదను. సకలలోకము 

లకు తల్లియును, చిత్స్వ (రూపురాలును, మోక్షస్యరూపురాలును, అగు 

పార్వతీదేవికి నమస్కరించెదను. ఇట్టి దేవతలయందు భ క్రిగలిగి యుండు 

టచేత పర మెశ్వరుడు సంతోషమును “బొంది వాజ్మయమైన శబ్బరూపమును 

విశేషముగా నిచ్చుగాక, 

శ్లో అభీప్పితార్థ సిద్ధ్యర్థం పూజితోయః సురైరపి 

సర్వవిఘ్నచ్చి దేతస్మై గణాధిపతయేనమ।ః॥। (అపరాజితపృచ్చ 

2. షడ్ఫూమి విధానము, పద్మాసనము 

కాశ్యపశిల్పము 38వ పటలము 

గక ఆథవక్ష్యి విశేషేణ, షడ్భ్ఫూమిక విధింపరం 

తస్య విసారతుంగంతు, పాసాదమానవద్భ వేతి॥ 1 

విస్తారం రుుదధాభజ్య, గుఖాంశం గర్భగేహకం | 

ద్విభాగం గృహ పిండంస్యా దళలిందం శివభాగయా॥ 2 

హారం శివాంశ మానేన అలిం, దంవా స్థలం | 

భవేత్ ధరాతలెే ద్వి,తిభూమౌ ee woe Hl 8 



2 

నై సనం య, తావడైఇసుద్భఢం । 

ఘనం బా హ్యోచిత మలంకారం, ఘనాభ్యంత రవద్భవేత్॥ 

సంశం విభజేత్తారం. విన్యాసం సూతయో | 

౦.భాగం కూటక విస్తారం కోష్ణంతర ద్విగుణా యతం॥ 

పంజరవ్యాసం శేషం హారాంతరం భవేత్ | 

చతుష్మూటాష్ట కోష్టంచ భానుపంజర సంయుతం॥! 

హారాంతరం చతుర్వింశత్మ లృయదాది భూతలే | 

పంజరం హర్మ్య్యమ ధ్యేతుం కర్ణము కోష్టకం భవేత్॥ 

పార్శ్వ్వయోః కర్షకూటస్య. పంజరం పరికల్పయెత్ | 

కోష్టపంజరయోర్మ ఛి కల్ప యేత్తువిశేషతః॥ 

తా॥ ఆజంతస్తులు గల దేవాలయమును గూర్చి చెప్పుచున్నాడు. 

విస్తారమును యెత్తును మునుపు చెప్పినట్లు చేయవలెను. విస్తారమున 
1౬ భాగములుచేసి అందు గర్భగ్భహము తిభా, గోడ 2 భా, చుట్టూ చేయ 

వలెను. ఆలిం[దము 1 భా, హారము 1 భా, చేయవలెను అలిందము 

గాని లేక తలముగాని చేయవలెను. అధిషస్టానము నందును రెండవ 

యంతస్తునను మూడవ యంతస్తునను ఇట్టుచేయవలెను. స్తంథమునునిలుపష 

వలసినచోట గట్టిగా దిమ్మనుకూడ కట్టవచ్చును వెలుపల తగిన యల 

కారములను చేయవలయును. దిమ్మలో పల గూళ్ళుంచి చేయు విధముననే 

పీఠము లేర్చజచి కూడ చేయవచ్చును. విస్తారమును 12 భాగములువేసి 

కర్ణరూటము 1 భా, కోప్పము ౨ భా, పంజరము 1 భా, మిగిలినది హార 

మును చేయవలెను. కూటములు 4ను, 8 కోష్టములను, 12 పంజరము 

లును, 24 హారాంతరములును మొదటి యంతసుస చేయవలను. పంజర 

మును హర్మ్య్యము యొక్క నడుమచెయవలెను. కోణమునందు కోపమును 

చేయవలెను. కర్ణ కూటము యొక్క (పక్కల యందును పంజరము 

అను చేయవలెను. కోష్ట్రపంజరముల యొక్క సడుమ హారమును చేయ 

వలెను. 

స్థ తదూర్ధ్వ భూదశాంశేపువ్యోమాంశం కర్ణకూటకం । 

మధ్య పంజరమేకాంశం కరకూటమివా కృతిః॥ 9 
న్ 

ద్విభాగం కొష్టదీర్షంస్యా దర్చాలశం పంజరస్వతు । 

శేషం హారాంతరంఖ్యాత, మెషాం సంఖ్యాబది భూామివనత్ ౪ 10 



క్రి 

తస్యోర్ట్వ భూవిశాలంతు, నవభాగ విభాజితే । 

కర్తకూట మ మధాంశేన మధ్యశాలా గుఖాంశకం!। 11 

పంజరవ్యాస మేకాంశ మర్దాంశం హారయోజంతరం | 

తదూర్హ్వం వసుభాగంతు శివాంశం కూట విస్పృతం॥ 12 

మ్యకో ష్టం ది ద్విభాగేన ఏకాంశం పంజర స్తతః! 

హారాంతర మధార్రాంశం ద్ర కల్ప యేచ్చిల్చ వి త్రమః॥ 13 

తసోర్థ భూమివిసారం షడ్బాగంవిభ భజేత్సమం | 

కూట మేకాంశ మానేన కొవా యామంతు తద్ద్యయం॥ 14 

అర్దాంశం పంజరవ్యాసం శేషం హారాంతరం భవెత్ 

తదూర భూ మి విస్తారమర్జాంశం మధ్యభ(దకం1॥ 15 

దండంవాధ్యర్థ దండంవా ద్యిడం డంవా భదని వకం॥ 

తా॥ దాని పెఆ ంతస్తును 190 భాగములుచసి కర్షకూ టము 1 భా, 

మధ్యపంజ జరము న్య ఖా, క్రర్హక కరాటమువలె చేయవలెను, కోష్టము 2 భా, 

పంజరము శ్రీ భా మిగిలినది హారాంతరము చేయవలెను. మొదటి అంతస్తు 

వతెనే సంఖ్యను సరివుచ్చవలెను. దానిపె అంతస్తును 9 భాగములుబెసి 

క ర్ణదూటము 1 భాం మధ్యశాల 9 భా పంజరము 1 భా, హారాంతరము 

శి భా దానిపె అంతస్తును 8 భాగములుచేసి కూటము 1భా, మధ్య 

కోష్టము 2 భా, పంజరము 1భా, హారాంకరము శ భా చేయవలెను. దానిపై 

అంతస్తును 6 భాగములుజసి కూటము శ] భా, మధ్యకోష్రము 2 భె 

పంజరము 3 భా మిగిలినది శవంతు హారాంతరము చేయవలెను, 

దానిపై అంతస్తును విసారములో సగము మధ్యను భదమును చే చజెయవలెను. 

చాని యొక్క 'నిర్ణమము 1 దండముగాని, 1కే దండముగాని 2 దండ 

ములుగాన్ని చేయవలెను. 

శ తత్తుంగం స ప్రపంచాశ దరశం కృత్వాతు దేశికః॥ 16 

ఆధిఫానం త్యగ్ని భాగం షడ్భాగంచరణోదయం | 

పాదహీనాగ్ని భా భాగంతు మంచమాన ముదాహృళం॥॥ 17 

పాదోడ వ్చంసార్హ పంచాంకం: మంచంసార్హ ద్విభాగం 1 

పాదాధకంతు పంచాంగం, పాడాయామమి ర స) తం i8 
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పాదహీనంతు పలచాంకం, తలిపస్యోదయం భవేత్ | 

ద్రిభాగం (ప స్తరంఖాాత మర్హాధిక కం యుగాంశకం॥ 2( 

పాదాయామ మిదం ఖ్యాతం పాదోనదవ్యంశ మంచకం । 

వ్యోమాంశం, వేదకామానం పొదోనద్య్వరంశ కంగలం॥ 21] 

సార్ద వేదాంశమా నేన, శీరకం పరికల్పయేత్ | 

పకాంశంతు విమానం చ షడ్భూమిక మేవహి॥ 2: 

తా॥ ఆలయము యెత్తును 57 భాగములుచేసి అధిష్టానము క భా. 

సంభము 6 భా,(పస్తరము 23 భా, ద్వితియ స్తంభము 5కే భా, (ప స్తరమ 

23 భా, తృతీయ స్తంభము 5కే భా, (పస్తరము 2కే భా, చతుర్ధ సంభమ 

క భా, _పుస్తరము 2} భా, పంచమ స్తంభము 42 భా, పస్తరమ 

2 భా, షపష్య స్తంభము 4కే భా (పస్తరము 12 భా, వేదిక 1భా 

గలము 1కి భా, శిఖరము 4కే భా, స్తూపిక 2 భా, ఇట్టం జేయ 

వలయును 

క్గో॥ సాష్టవింశ త్తలానిసు, ర్వింశతూూట సమన్వితం । 

షడష్ట పంజరో పేతం, పాదం ( పత్యల్పనాసికం॥ 2 

హోమాదిస్తూపి పర్యంతం, చకుర్మశం (పకల్పయత్ । 

శిఖరేతు మహానాసీ చత్మ్ససః పరి కల్ప యేత్॥ 2 

అంబుజాసన మాఖ్యాతం సర్వదేవ (పియావహం॥। 

తా॥ పై జెప్పిన దానినే 28 తలములును, 20 కూటములును 

48 పంజరములును, స్తంభములయందు కు దనాసికలును అధిష్టానమ 

మొదలు శిఖరము వరకు నలుచదరమును, శిఖరమున 4 మహానాసికలున 

చేసిరేని పద్మాసనమగును. (అనుబంధము 1వ పటము చూడుడు. 

9. సుగాంకరా నిఖెదములు 

క్ తదేవ శిఖరం కంఠం.వస్వ శం పరికల్పయెత్॥ 2 

అనేష సౌప్టికాంతంతు శీర్తకం చకుర్యశకం | 

ఉన్నతావనతో పెతం. భదంవాఒభ్మద కోష్టక౦॥ 2 

సాంతర(ప స్తరోపేతౌ హీనౌవా౭పిసమున్నతౌ । 
సుశాంకర మిదం ఖ్యాతం, తదేవం రూటశీర్హకం॥ 2' 



ర్ 

వృత్తాకారం (పక ర్తవ్యం, నామ్నా తద్భ(దలినకం | 

తదేవశిఖరెచాష్ట స్వల్పనాసియుతం మహత్॥ 28 

శివభ దమితి ఖ్యాతం శివ(పీతికరం పరం । 

తదేవద్వ్య|శవృత్తాభం శీరకంగలసంయుతం॥ 29 

ముఖేలలాటనా సాధ్యం నగేంద మితి సంజ్జితం । 

షడ్ఫూమిరేవ మాఖ్యాతా స ప్రభూమి మధోపరి॥ 30 

ఇది కాశ్యపశిల్చే షడ్ఫూమి విధానం _వదుస్త్రింశః పటలః. 

తా॥ పై జెప్పినదానినే శిఖరమును కంఠమును శి కోణములుగా 

చేసి అన్ని అంతస్తులకును కర్గ్ణకూటములు చేసి శిఖరములు నలుచదరము 

గాను కొన్ని యెత్తును కొన్ని పల్లముగను చేసి భ(దమునుగాని భ(దము 

లేకుండ కోషముగాని (పత్యేక (పత్యేక (ప స్తరములతోను, అవి హెచ్చు 

తగ్గులుగా గాని లేక సమానమైన యెత్తునగాని చేసిరేని దానిని సుశాంకర 

మందురు. లేక అదియే కూటములు శిఖరము గుం డముగాబేసినచో 

భదలిన మందురు. దానినే శిఖరమున 8 కు దనాసికలును కలిగియుండు 

నట్లు చేసిరేని శివభ ద మందురు. దానినే ద్వ్వ్యశవృ తముగా శిఖరమును 

గలమునుచేసి ముఖనాసికను చేసిన యెడల నగేం్యద్రమగును, ఇది 

ఆజంతస్తులు గల దేవాలయ విధానము. 

4. సషడ్ఫూమి మరియొకపద్దతి సద్మకాంతము 

మానసారము 24వ అధ్యాయము క 

జ్జ విధానం షట్లలం సమ్యగ్గక్షణం వక్ష్యతేఒధునా | 

విస్తారోత్సేధం భాగంచ పూర్వవత్సరి కల్పయేత్॥ 1 

సపాధికంతు పంచాశద్భాగం కృత్యా తదు(చ్చయే । 

సార్హ(త్యంశ మధిషానం, సప్తాశం పాదదీర్హ కం॥ 2 

తదర్హం (పపస్తరోత్పేధ మూర్ష్వపాదం షడంశకం 1 

తదూర్హ్యం మంచం [త్యంశంస్యా దూర్జ్వపాదం శరాంశకం॥ 3 

తదర్దం (పస్తరోత్సేధం సార్దవేదాంశకాం[ఘీకం | 

(పసరంచ దిఇభాగంస్తాా దూరేషబంధఃంశ మంఘికం॥ 4 
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(గీవతుంగంతు యుగ్మాంశం, శిఖరోచ్చం యుగాంశక 61 

శెషంతుస్తూపి కోత్తుంగం యు క్రారత తై ఎవయోజయెత్ | 

వి తత్తు పడ్మకాంతంసార్థ త్పర్వా రంలుకొర సంయుతం! 6 

తా ఆఅింత తస్తులు గ గల దేవాలయమును చెప్పుచున్నాడు. విస్తార 

మును యెత్తును పూర్వము చె చెప్పబడినట్లు చేయవలెను. ఎత్తును 57 భాగ 

ములు జో 

1కే భా వేదిక 1భా గలము 2 భా, శిఖరము శ భా, స్తూప పక ౪ భా 

ఇట్లు చేసిన యెడల పద్మ కాంతమగును. 

స్, కాంకాదిన్వాదః కోదములు 

ఫో, తదవేవాధారమం౦శేన తలేతలే విశేషతః | 

” ఏతత్మాంతక మిళ్యుక్తం కర్హహర్మాది మండితం!॥ 7 

అథ వాడపిచ దిక్కు రా గత సుందరం చీతికీ రతం | 

అథవాచోప పీఠం సాదు సకాంతమితి స్మతం॥ శ 

ఆథవాచోర్త (తలే సర్వస్మన్ వేదిం కుర్యాతృమంచకం । 

కమలాక్షమితి (పో కమంతర ఏ స్టరాన్వితం॥ 9 

తృతీయే మంచ సంయు రం, రత్స కాంత మి హోచ్యతే ! 

చతుర్థం ప స్తరైర్యుక్త ౦ విపులాంకమితి స్మతం॥ 10 

పంచమం మంచ యుక్తంస్యా జ్యోతిష్మాంతమితి స్మృతం? 

తదేవ భదసంయుక్ర మేతత్ | (పోక్తం సరోరుహః॥। 11 

తద్ధింవాది నఖాంతంచ విపులాకృతి కంభవేత్ | 

తదేవ శిఖరం వస శం; స్వ స్తికాంతమితి స్మతం॥ 12 

తదేవ చతుర [శం సాన్నం ద్యావర్త మి హోచ్యతే | 

తదెవగలం వస శమికు కాంత మితి స్మ ఎతం॥ 13 
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తా॥ పె జెప్పిన దానినే (పతి అంతస్తున అధిష్థానమును ఒక్కొక్క 

భాగము చేయుచు కర్ణముల యందు హర్మ్యములను చేసినచో కాంతార 

మగును. అహర్మ్యములను దిశలయందుచేసిన యెడల సుందరమగును. 

ఉపపీఠములనుకూడ (పతి అంతస్తున చేసినచో ఉపకాంతమగును. 

లేక పె అంతస్తున అంతటను వేడికలును (ప సరములును అంతర |పస్త 

రములును కల్పించిన యెడల కమలాక్షమగును. మూడవ అంతస్తును 
మంచమును చేసనచో రత్నకాంతమగును. నాలుగు (పస్తరములతో గూడె 

నేని విపులాంకమగును. ఐదు అంతస్తులు (పస్తరమును చేసిన ఎడల 

జోతిషాంతమగును, ఆదియే భ్యదములతో జేసన యెడల సరోరుహ 

మగును. అదియే గలమును శిఖరమును గుండముగా చేసినచో విపుల 

మగును. అదియే శిఖరము గలము 8 కోణములుగా జేసిన యెడల స్వస్తి 

కాంతమగును, దానినే మొత్తము చతుర సముగా జేసిన యెడల నంద్యా 

వర్తమగును. దానినే గలమును మ్మాతము 8 కోణములుగాబేసి శిఖర 

మును గుం్యడముగా జేసిన యెడల ఇక్షుకాంతమగును. ఇట్లు 13 భేద 

ములు కలవ. 

న్గో॥ (తిచతుప్పంచ షటోస పం మధ్యకొష్టం విశాలక 0॥ 14 

ఏక్త్ష ద్వి తిచతుష్పంచ భాగంహారం సపంజరం ! 

ఏకం వాజాధథ డ్విభాగం వాః కర్ణకూట విశాలకం॥ 15 

తలే తలే కర్ణరూటం కోష్టహారాది భూషితం | 

ఏక ద్వ్నితివిభాగంచ హారమ ధ్యెతు భదకం॥ 16 

ఏక డి తిచతుప్పంచం కోప్టమధ్యతు భ[దకం । 

కర్ణఠూట విశాలే(తి భాగైకం మధ్య భ్మదకం॥ 17 

భదశాలా మహానాసీ చార్హశాలాద్యలంకృతం | 

ఆదిభూమి [కియా యుక్తా చోర్వ్యైచోర్ష్వ తలేన్యపేత్॥ 18 

ద్వితలాత్ షట్తలాంతంస్వా దెవం యుక్తా స్వలంకృతం 

నానాథిజ్ఞానసం యు క్షం నానాపాదైరలంకృతం॥ 19 

నానా పంజరశాలాఖి ర్నాసికా పంజరాన్వితం . 

| ప నగాగొ దద రకా గా రష దు! లక లా మె ౧ లొంగం వ కోను! ౧౧M 
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కూడ చేయవలయును 1 భాగముగాని, 2 భాగములుగాని, క ర్ణకూటమ 

యొక్క విస్తారమును చేయవలయును, (పతి ఆంతస్తున కర్షకూటమ 

లును కోష్టములును హారములును చేయవలెను 1,2,8 భాగముల 

హారముయొక్క మధ్యను భృదమును జేయవలెను. 1, 2, 8,435 భా! 
ములు కోష్టము యొక్క మధ్యను భదమును చేయవలెను. క రకణూటమ 

యొక్క విస్తారమును మూడుభాగములుజేసి అందు 1 భాగము మధ్యన 

భృ దమును చేయవలెను. భదశాలయును, మహానాసియును, కుదనాః 

యును మొదలగు అలంకారములను చేయవలెను. మొదటి అంతస్తు; 

చేసిన రూపములన్నియును పె పై అంతస్తుల యందు చేయవలెను 

రెండవ యంతస్తు మొదలు అజవ అంతసు వరకు ఇట్లు ఆలోచన 

అలంకారమును చక్కగా చేయవలెను. అనేక అధిష్టానములును, అనె! 

స్తంభములును, నానావిధములైన పంజరములును, అనేక విధములై: 

శాలలును, అనేక నాసికా పంజరములును పస్తరము మొదలు కపోతమ 

వరకు క్షుదనాసికలును క ల్సించవలెను, 

శో శిఖరేచ మధ్యనాసె్యః కు దకపోతనాసికాః | 

సవంశనాసికా యుక్తం. సర్వాలంకారసం యుతం॥ 2 

(గీ వేచకు దపాదానాం. యుక్త్యాచ సమలంకృతం । 

కర్ణహర్మాాది సంయుక్తం య తలో పరిదేశ కే॥ 2 

ఏకభాగం ద్విభాగంవా, మూ లవాళవృతావిందకం | 

ఊర్జ్వర్హ్రతలానాంతు చెక బాగేనావిందకం॥ 2 

ఏతత్తు షట్తలం[పోక్తం, శేషం కుర్యా పూర్వవత్ । 

పూర్వోక్తం సర్వదేవానాం, మపి త తాఖిల సౌధకోష్టు కేషు॥ 

(బహ్మ విష్ణు శివనారదైః సహ, సంకుపైః కురుతే శిల్చ్పవిత్తమః॥ 2 

ఇతి మానసారే వాస్తుశా స్త షట్ర్తిలవిధానం | 

నామ చకుర్వింశో2ఒధ్యాయః॥। 2 

తా॥ శిఖరమున మధ్యనాసికలును, కు దకపోతనాసికలును, మప 

నాసికలును. సమస్తమైన అలంకారములును గలమునను కుద స్తం: 

ముల యందును యుక్తితో అలంకారములను చేయవలెను. కర్పముఈ 

యందు హర్మ్య్యములు 1 భాగముగాని 2 భాగములుగాని చుట్టూ అలిం( 

ములును పె పె అంతస్తుల యందు ఒక్కొక్క భాగమే అలిందమున 



9 

చేయవలెను. శేపించిన పనులు ఆలోచనతో చక్కగా చేయవలెను, 

పూర్వము చెప్పబడిన సమస్తనేవతలకును సానములు అన్ని చోట్లను 

కల్పించవలెను. (బహ్మ, విష్ణువు, శివుడు నారదుడు మొదలగు వారు 

చెప్పిన శాస్త్రముల ననుసరించి చెప్పబడిన షడ్ఫూమి విధానము, 

6. షడ్ఫూమికము (దావిడ పద్దతి 
సమరాంగణ 62 వ అధ్యాయము క 

చారి 
3 

త్తే 

లు 

స్టో] అథషడ్చౌమ మెకో న, _తింశద్ర సం! పపకి హౌ] 173 
a) డ్ 

చత్వారం త్య రాః పైకా స్తసోో చ్చాయోవిధీయతే । 
sna | 

పీఠం | పకణ్బయే త్ర తస, సె nats, స దయా (చిం: 174 
(55 అలన్ ఓ (ow) 

జంఘాసము[చృయే ౩ కార్యాసార హ స్త చతుష్టం 56 | 
a (an _ క 

దూ ట్నపస్తారమస్యాహుః క్కి సొర వాత్తో, చృతలబు థాః॥। “175 

జంఘాద్వితీయాతు భవత్ అస్యాహ స్త చతుష్టయం (. 
స్స్ 

ద్వితియ కూటస్యోత్సాథం, సారా స్తం (పకల ఇ యత్ 176 
(on) జ 

జంఘా యాచతురో హస్తాశ్యాం మం స్యిపర్టితా | 
ఆలా స్స్ జు ఓ వ్ర 

తృతియ కూట! పస్తారం, క. వ్యూచమ్య్చూయోజపి పూర్వవత॥ 177 

జంఘా భ వెచ్చ తర్ధచ, ససాద.తు కర తయ:౦ | 
(టా 

పూర్వమానెన కర్విత, కూట పస్తారమూర్హ తః i78 
ఆచి (ఖ్ 

లబ “సొ హ స్తతయం విధాతవా ఫ్రం ఫెరా[చ్చాయేణ పంచమీ । 

కూట పసారకం కుర్యాత్ సార్థహస్తో[చ్చుతం తతః॥॥ 179 

షష్టీ హ స్త తయం జంఘాపావహీన విదీయతే | 

(పాగ్యత్ _పస్తారకూటంతు కపోతం తి కరో(శ్చుతం॥ 180 

తస్యో పరిభవెద్దంట టం, హస్తపంచకము[చ్చితా | 

కర్తవ్య ౦ పద్మముపరి. సువిచ్శితం షడంగులం॥ 181 

కుర్యాద్భాగైక వింశత్యా దంభమా? భరమైర్యుతం | 

షడ్పూమికోఒయమా ఖార్థతః కథ్యతే స ప్రభూమి కః 182 

తా॥ . ఆలయము వెడల్పు 29 హ స్తములును ఎత్తు 41 హ స్తములును 

చేయవలెను. పీఠము 21 హ, జంఘ శశ హ, కూటము 14 హ్మ రెండవ 

జంఘ 4 హ, కూటము 13 హః మూడవ జంఘ కిళ్ళి హ, కూటము 11 

హ, నాల్గవ జంఘ కిక్ హృ కూటము 1కే హ, ఐచవ జంఘ 3 హ, కూటము 

కష హ, అజవన జంఘ 23 హ, కూటము 1 హ, కపోతము 8 హస్తములు 

2] 
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నాసికతో అందముగా చేయవలెను. ఘంట 5 హస్తములు, దానిపైన 

పద్మము శే అనగా 6 అంగుళములు దానిపైన కుంభము సమస్త విధము 

లైన అలంకారములతో 21 భాగములు చేయవలను. ఇది షడ్భూమిక 

విధానము. (ఆనుబంధము 2వ పటము చూడుము 

7. సప్రభూమి ల నవ్రణము 

కాశ్యపశిల్పము 34ీ వ పటలము ; 

క్లో! అధవక్ష్యే విశేషేణ, సప్రభూమెస్తు లక్షణం । 

(పాసాదమాన విధినా వ్యాసోదయం (పకల్పయత్॥। 1 

రవ్యంశం విభజేత్తారం, వేదాంశం గచ్భగేహకం । 

పకాంశంభి త్రి విష్కంభ మేకేనాలింద మిష్యతే॥ 2 

హారాంతరమధాంశేన, పరితః కల్పయెద్చుధః | 

విన్యాస సూూతయోరంతం భాన్వంశేన సమం భవేత్॥ 3 

ఏకాంశం కూట విస్తారం. కోష్టం తద్ ద్విగుణాయతం | 

పంజర వ్యాస మేకాంశం. శేషం హారాంతరం భవేత్॥ శ 

చతుషాూటాషప్టశాలాచ భానుపంజర సంఖ్యయా | 

తస్యో్యర్త (భూమి విస్తారం, ధర్మభాగ విభాజితే॥ 5 

కర్ణరూటంచ కోష్టంచ- పూర్వవత్పరి కల్పయెత్ | 

పంజర వ్యాస మర్ధాంశం శేషం హారాంతరం భవేత్! 6 

తసోర్ట భూమివిస్తారం ధర్మభాగ విభాజితే | 

పంజరం కూటకోప్పంచ, పూర్వవత్పరి కల్పయెత్॥ 7 

ఊర్వభూమౌన వాంశేతు మధ్యేశాలాగ్ని భాజితే । 

వ్యామాంశం క ర్ణకూటంన్యా దేకాంశం పంజర స్తతః॥ 8 

తా॥ ఏడంతస్తులుగల దేవాలయమును గూర్చి చెప్పుచున్నాడు, 

(పాసాదలక్షణమున జెప్పబడిన రీతిగా విస్తారమును ఎత్తును చేయ వల 

యును. విస్తారమును 12 భాగములుచేసి అందు గర్భాలయమును 

4 భాగములును, గో డయొక్క లావు 2 భాగములును, ఆలిం్యదము 

1 భాగమును హారాంతరము 1 భాగమును ఇట్లు చుట్టూ చేయవలయును, 

విన్యాససూ(త్రములోపల 12 భాగములుచేసి అందు కర్లకూటము యొక్క 

విస్తారము 1 భాగమును, కోష్టముయొక్క విస్తారము 2 భాగములును, 

పంబజెరము యొక్క విస్తారము 1 భాగమును మిగిలిన (పదేశమ 
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హారాంతరమును చేయవలెను. ఆయితే 4 కూటములును, 8 శాలలును” 

12 పంజరములును ఇట్లు చేయవలెను. దానిపై యంతస్తున విస్తారమును 

10 భాగములుబేసి కర్గ్ణకూటము 1 భాగమును, కోష్రమును 2 భాగములును 

మునుపటివలెనేచేసి పంజరవ్యాసమును క భాగము చొప్పున చేయవలెను. 

మిగిలినది హారాంతర మగును. దానిపె యంతస్తును 10 భాగములుజేసి 

పంజరమును కూటమును కోష్టమును మునుపటివలెనెబేసి మిగిలిన దానని 

హారాంతరము చేయవలెను. దానిపై యంతస్తును 9 భాగములుచేసి, మధ్య 

శాలను శ భాగములుగా చేయవలెను, కర్షకూటమును 1 భాగమును పంజర 

మును 1 భాగమును చేయవలయును. మిగిలినది హారాంతరమని తెలియ 

వలెను. 

స్టో హారాంతర మధార్దాంశం తస్యోర్ధ్యం పసుభాజితే | 

మ ధ్యేశాలాద్విభాగేన శేషం పూర్వవదాచరేత్॥ 9 

తదూర్హ్వ భూమివిస్తారం రసభాగ విభాజితే | 

రూటమేకాంశ మితుర క్షం శాలాతద్ ద్విగుణాయతా॥ 10 

అర్ధాంశం పంజరవ్యాసం శేషం హారాంతరం భవేత్ । 

తదూర్ధ ౫ భూ స్త్రిభాగెక ౦ మధ్య దండేన నిర్ణతం॥ 1l 

తా॥ పై జెప్పిన నాల్లవయంతస్తున హారము శే భాగము చొప్పున 

చేయవలెను. ఐదవ యంతస్తు విస్తారమును 8 భాగములుచేసి మధ్యను 

శాల 2 భాగములు చేయవలెను. మిగిలినవన్నియును మునుపుచేసిన 

(పకారమే చేయవలెను. 6వ అంతస్తును విస్తారమును 6 భాగములు 
చేసి కూటము 1 భాగమును శాల 2 భాగములును పంజరము 11 భాగమును 

చేయవలెను. మిగిలినది క భాగము చొప్పున హారాంతరమును చేయవలెను. 

దానిపె యంతస్తు యొక్క విసారమును 3 భాగములుచేసి అందు 

1 భాగమును మధ్య నిరమము 1 దండము చేయవలెను. 

గ్లో సప్రషష్టీతి భాగంతు కర్తవ్యం సదనోదయం । 

సపాదాగ్నిరధిష్టానం, సార్థషట్రాం(ఘే తుంగకం॥ 12 

తదర్థం మంచమానంతు షడ్బాగం చరణోదయం । 

స్మతిపాదద్విభాగంతు మంచమాన ముదాహృతం॥ 13 

సార్థభూతాం శమం[ఘ్యుచ్చం సార్టద్వ ర్టంశం (పన్తరం | 

సపాద పతచమభాగంతు స్తంభమాన ముదాహృతం॥ 14 

(పస్తరం సార్థపకొంశం భూ తాంశం చరణోదయం । 

సపాద్ ద్విభాగం మంచంస్యాత్ స్మతిపాదయుగాంశక౦॥ 15 



కేం 

చరణోదయమిత్య క్షం (పప్తరోచ్చం డ్విభాగయా | 

పాదోచ్చం సార్దవేదాంశం, పొదోనద్యరంశ మంచకం॥ 16 
వ్యోమాంశం వేదికోత్సేధం పాదోనద్దారంశకం గలం | 

అర్జాధిక్య యుగాంశంతు ఖరోడయు మిష్యుతే॥ 17 
ల్ పకొంశం స్తూపిమానంతు గణ్యం సప్రతలం విదుః॥ 

తా॥ ఆలయము యెత్తును 67 భాగములుచేసి అధిష్టానము లేకే భా, 

స్రంభము 6క్తే భా, (పస్తవము 31 భా, రెండవ సంభము 6 భా, (వస్త 
రము 21 భా, మూడవ స్తంభము కకే భా | పస్తరము 2కి భా, నాల్గవ 
స్తంభము కి భా, (ప స్త్రరము 23 భా, ఐదవ స్తంభము 5 భా, (ప స్తరము 
2% భా అజవ స్తంభము క భా, (పస్తరము 2 భా ఏడవ స్తంభము 
43 ఖా, (ప నరము 13 భా, వేదిక 1 భా, గలము 1=భా, శిఖరము శకి స! 

త్త 

ఇల్ "జీ 
న కా జ షి వానా ఇకో అననన అట rn అల్ భా స్తూపిక 2 భా, అబ్బు ఉయివలయును, 

క పవ ముజ్జ్యలము పె మొదలగు 10 ఫెదములు 

స్ట్ పంజరం రూటకో షంచ సనుసూ సూ జేతు కల్పితం! 18 

హో మాదాగం యుగాశంతు నిఖ్లుదే వేడినాసికా। 

నాల * షడ్రి3ంక సత్ర ముర క్ర కుఖా ౦ ద్విగు? రూ టర 011 19 

షష్ట పంజంసం యుక్తం పదం (ప్రత్య జబ నాసికా | 

నానొఢిషాన సరు ర్త మెకాకార మథాపివా॥ 20 

ఏకేనాక్ళ తిరం (ఘుతు సము 31ల మొదాహృతం! 

తా పంజరములు కర్హరూటము లు కష్టములు ఇవి యన్నియును 

స ఎముగా సూూతమును పటు చే. నువలయును. అథిభానము మొదలు 

నొ. స్తూపికవజికు నలుచవరనుగాను శిఖరమున వేదికయును, నాసిక 
యును క శాఖలును 24 కరకూటములును, 60 పంజరములును 
స్తంభముల మందు కుదనాసికలును, అనేకవిధములయిన 'అధిపానము 
లును లేక ఒక్క జే రీతిగానున్న యధిఫానములును స్తంభములు కూడ 
అగ్నయును ఒక్క కే రూపముతోను చేయబడెనేని అది సముజ్వల మని 
పించుకొనును (అనుబంధము 4వ పటము చూడుము) 
కో! తదేవాంతర కూటాః స్యుః సాంతర ప స్తరాన్వితం॥ 21 య అజో 

శ్రీఛందమితి విఖ్యాతం సర్యదేవార్హకంపరం । 

తదేవతత రూటాశ్చా నంతా; కోస్టా! సనుంచకాః॥1 22 
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శ్రీ విశాల మితిఖ్యాతం సర్వదేవ (పియావహం। 

తదెవ శీర్తం కంఠంచ అష్టా(శం వేదికా తథా॥ 23 

శ్రీకాంత మితి విఖ్యాతం కూటకోష్ట సమంతువా | 

సమంచతత కూటంస్యా _చ్బ్మెపియం తదుదాహృతం॥ 24 

తదేవవృత్త త్త నిఖిరం సు స్తూ పించెవ గలం తథా । 

రుదకాంతమితి విఖ్యాతం రుద ప్రీతికరం పరం॥। 25 

తా॥ పె జెప్పిన దానినే లోపలను గూడ కర్గకూటములును 1పస్తర 

ములును చేసిన యెడల శ్రీఛండమగును. అదియే విస్తారముగా కూటము 

లును కోష్టములును పంజరములును నిండుగా చేసిరేని త్లీవిశాలమగును. 

ఆదియే శిఖరము గలము వేదిక 8 కోణములుగా రచించినచో శ్రీకాంత 

మగును.కూ రాటకోష్టములు సమముగాగాని (ప స్త్రరములతోగూడిన కూటములు 

గాని చేసిన నయెడల శ్రీపియమగును. అదియే గుం|డనిశిఖరమును స్తూపిక 

యును, గలమును కలదానినిగా జేసిరేని రు దకాంతమగును, 

ల్లో తదేవ కర్ణరూటంతు వేదా(శాష్ట్రాశమండలం | 

(క మెబాది తలాత్ కల్చ్యం, వృత్తభ్య దమిదం వరం॥ 26 

తడేవోన్నత కూటంచ నతశాలాసమన్వితం । 

కూట పస్తకవృత్తంచ సువృ త్ర మితి విద్యతే॥ ఆ 

సోన్నతం కూటకోష్టంచ పంజరోన్నత మంచకం । 

యిష్టం శిఖరాకారం కంఠం స్తూపి ఘటి తథా॥ 28 

యుగ్యాశం శీర్షకో పేతం కంఠంకూటం [పకల్పయత్ | 

శివభ ద మితిఖ్యాతం శివ పీతికరం పరం॥ 29 

తదేవ కూటకోష్టంతు దండం వాథ్యర్దదండకం। . 

ద్విదండం వాథని,ష్కాంతం భదంవా భదపంజరం॥ 30 

నానాధిష్టాన సంయుక్తం నానాపాటై రలంళ్ళతం । 

నానాచితైం9 ర్విచి తంతు శివనాఖ్య ముదాహృతం॥ బిక్ష 

తదేవ గర్భగేహంతు వృ త్తంవాథయుగా[శకం | 

వృ త్తమెవం హిబా హ్యేతు వృత్తాభం సాష్టికాన్వితం॥ 32 
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యధేష్టం నిఖబ్లరాకారం శవ పితిక మిష్యతే । 

ఏవం స ప్రతలంఖ్యాతం వసుభూమీ మధోపరి!! వ 

ఇతి కాశ్యపశిల్పే స పభూమి విధానం నామచతుస్త్రింశః పటంలః 

తా॥ పె జెప్పిన దానినే కర్టకూబములను నలుచదరమును కి కోః 

ములుగాను గుం డముగాను ఇట్టు వరుసగా మొదటి అంతస్తునుండి చివ 

అంతస్తు వరకు చేసిరేని వృత్తభ్యదమగును. అదియే యెత్తయిన క 
కూటములతో పల్లముగానున్న శాలలతోను కర్ణకూటములును (ప స్తరమ 

లును గుం|డముగా జేసిరేని సువృ త్తమగును, కర్ణకూటములును కోష్టమ 

లును యెత్తుగాచేసి పంజరములను (ప స్తరములనుకూడ యెత్తుగానేచేః 

శిఖరము యొక్క యాకారమును యబిన్టానుసారముగా రచించి గలమున 

స్తూపికను కుంభమును ఇవి యన్నియు నలుచదరముగా బేసిరేని క ర్ణరూ & 

ములు కూడ కంఠములతో నహనలు చదరముగానే చేసినయెడల శివభ 6 

మగును. అదియే కర్లకూటములును కోష్టములును 1 దండముగా! 

14 దండముగాని 2 దండములుగాని నిరమమునుచేసి భదములనుగా; 

భ(దపంజరములనుగాని ఆనేక విథములయిన అధిషానములతోను, అనేక 

విధములైన స్తంభములతోను, ఆనేక విధములైన చితములతోను, కల్పించి 

రెని శివసాఖ్యమగును. అదియే గర్భాలయము గుండముగాగాని నలు 

చదరముగాగాని ఆటులే వెలుపలగూడ శు భముగాచేసి క ర్లరకూటములు 

గూడ అటులే గుషడముగాచేసి మిగిలిన పనులన్నియును మునుపటి 

వలెనే చేయవలెను. ఆనేకవిధములైన రూపములను గుం|డముగా పంజ 

రములను కోష్రములనుకూడచేసి అంతర(పస్తరములు లేకుండ యిష్టము 

వచ్చినట్లు శిఖరమును అందముగాను అలంకారముగాను చేసిన శివ(పియ 

మగును. ఇట్లు స పతల విధానమును అందలి భేదములను చెప్పబడినవి, 

అష్టతలవిధానమును చెప్పబోవుచున్నాను. 

9. సప్రభూమి మరియొక పద్దతి 

మానసారము 25 వ అధ్యాయము క 

ఖో స ప్రభూమి విధానంచ లక్షణం వక్ష్యతే౭ధునా | 

విస్తారోత్సేధమానంచ పూర్వవత్పరి కల్పయేత్॥ 1 

జన్మాదిస్తూపి పర్యంతం సమానాని విభాజితే ! 

భాగేన షట్ షడంశం స్యాత్ ద్వ్యంశాధిష్టాన తుంగకం॥ 2 
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తద్ద్వయం పాదతుంగంస్యాత్ _పస్తరోచ్చం కలాంశకం । 

తదూర్హ్వ్యషాంఘి సార్దవహ్న్యంశం తదర్హం (ప స్తరొడయం॥ శి 

గుణాంశం పాదతుంగం స్యాత్ సార్జభాగోర్త్వ మంచకం । 

సారయుగ్మాంశ పాదోచ్చం సపాదాంశంతు (ప స్తరం॥ 4 

వేది కాచార్థ భాగంస్యాత్ సపాదాంశం గలోదయం । 

చరణోచ్చం ద్విభాగంస్యా న్మంచోచ్చమం బరాంశకం॥ ఫ్ 

పాదొనద్వ్యంశ పాదోచ్చం శివాంశం (ప స్తరోదయం । 

అధ్యర్థం పాదతుంగంస్యా న్మంచోచ్చంతు తదర్హకం॥। 6 

వేది కాచార్డ భాగంస్యాత్ సపాదాంశం గలోదయం । 

తద్ద్వయం శిఖరోత్తుంగం శేషంతు తచ్చిఖోదయం॥ 7 

తా॥ ఏడంతస్తులు గల దేవాలయము యొక్క లక్షణమును చెప్పు 

చున్నాడు. విస్తారమును యెత్తును పూర్వము చెప్పబడిన _పకారము 

చేయవలెను. ఆధిష్టానము మొదలు స్తూపికవరకు సమానభాగములుగా 

చేయవలయును. ఎత్తును 86 భాగములుచేసి అధిష్టానము 2 భా, స్తంభము 
యెత్తు 4 భా (పసరము 2 భా, రెండవ స్తంభము కికే భా; (ప స్తరము 

12 భా, మూడవ స్తంభము కి భా (పస్తరము 1కి భా, నాల్గవ స్తంభము 

2కే భా, (పస్తరము 1% భా, వేదిక శ్రే భా, గలము 11 భా, ఐదవ స్తంభము 

2 భా, పస్తరము 1భా, ఆఅవ స్తంభము 1: భా, (ప స్తరము 1, 

ఏడవ సంభము 1శ్టి భా: (ప సరము 1 భా, వేడిక శ్ఞై భా గలము 1కే భా, 

శిఖరము 2౫ భా, మిగిలినది స్తూపిక స్టే భాగము చేయవలయును. 

10. పుండరికము మొదలగు 8 భఖదములు 

క పూర్వవద్భక్తి మానేన విస్తారం త త్పకల్పయేత్ | 

క్షుదే మథ్యేచ ముఖ్యేచ కూటశాలాది భాగతా॥ 8 

ఏకంవా ధద్విభాగంవా కర్ణకూటవిశాలకం । 

షట్ సప్తాషనవాంశంవా శాలాయామంతు మధ్యమే॥ 9 

శాలాకూటద్వయో ర్మ ధ్యే శషాంశం చాంతరాలకం । 

తన్మ ధే[దిఇతిభాగెకం క్షుదళిలా విశాలతా॥ 10 



16 

తలేతలేచ పాదౌచ కర్ణహర్మా్యదిమండితం । 

డ్ పుండరీక మిదం (పో క్షం సర్వాలంకార సంయుతం॥ 12 

మధ్యేతు భ్యదశాలంచ శ్రీకాంతమితి స్మృతం | 

ఊర్హ్వశాలాసమాయు క్రం శ్రీభోగమితి కథ్యతే! 13 

శాలాపార్శ్వేతు కూటంస్యా ద్వారణం త్యత్చకధ్యతే । 

గలకాట సమాయుక్తం పంజరాఖ్య ముదీరితం॥ 14 

తలేతలే భదకోష్ట మాశమంబేతి కర్తితం | 

మంచయుగ్మేన సంయుక్తం హర్మ్య్యకాంతమితి స్మ తం! 15 

ఊర్ద కూట సమాయుక్తం హీమకాంతమితి స్మృతం । 

ఏతదష్ట విధం (పోక్ష్తం స ప్రభూమి విధానకే॥ 16 

తా॥ పూర్వము చెప్పబడియున్న (ప్రకారము విస్తారమును చేయ 

వలెను. కుదము, మధ్యమము, ఉత్తమము అను భేదములతోను కాట 
శాలలు మొదలైన భాగములతోను 1 భాగముగాని 2 భాగములుగాని కర్త 

కూటముయొక్క_ విస్తారమును చేయవలెను. 6,7, ఈ 9 భాగములు 

మధ్యను శాలయొక్క పొడవును చేయవలెను, శాలయొక్కయు, కూటము 

యొక్కయు మధ్యనున్న స్థలమును అంతరాలమును చేయవలెను. 

అందులో 2, 8 భాగములుచేసి అందు 1 భాగము కు।దశాలయొక)_ 

విస్తారమును చేయవలెను. వాని వాని యొక్క యిరువైపులనున్న హార 

మును శేషభాగమని చెప్పుదురు. దానిపైన 1 భాగము చుట్టును అలింద 

మును చేయవలయును. (పతిఆంతస్తునను రెండు సంభములయందు 

కర్ణహర్మ్య్యములను కల్పించవలెను, దీనిని పుండరీకమందురు. (అను 

బంధము 5వ పటమ. చూడుము) మధ్యను భదశాలను చేసినయొుడల 

శ్రీకాంతమగును. పెన శాలలను చేసిరేని శ్రీభోగమగును. శాలయొక్క 

(పక్కులయందు కూటములు చేసిరేని వారణమగును. గలమున కూటము 

అను చేసిరేని పంజరమగును. (పతిఅంతస్తునను భృదకోష్ట్రములనుచేసిరేని 

ఆ|శమమగును. రెండు (పస్తరములతోగూడి యుండెనేని హర్మ్యకాంత 

మగును. మైన కూటములతో గూడియుండెనేని హిమకాంతమగును. ఇట్లు 

8 విధములు కలవు. 

నో తలేతలేతు కోష్టంస్యా త్కర్హకూ టాద్య లిందకం ! 

కు దశాలాది సర్వేషాం వేదికా ఖరలంకృతం॥ 17 



శీవ భాగీము శక్ర 

తోడణైర్నా సకైర్యుక్తం క్షువనా స్కెశ్చ యూోషితీం!। 

నానాధిష్టాన సంయు క్రం నానావాదైర అంకృతం॥ 18 

నానాాప సరసం యుక్తం జా లకాభిరలంకృతం।; 

ఏకాంగం చ్మృతయాంగంవా పంచసప్తాంగ మేవవా॥ 19 

ఎవం స ప్రతలం (పోక్తం శేషం పాగు క్రవన్న యేత్। 

దేవానాం పూర్వవళ్కుర్యా త్తలేఆలే విమానకే॥ 20 

అది మానసారే వాస్తుళా స్తే సప్రతల విధానం నామ పంచ వింశోఒధ్యాయః 

తా॥ (పతి అంతస్తునను శాలయును క ర్షకూటమును (పవిందమును 

క్షు దశాలలును, వేదికలును మొదలగువానితోను, తోరణుములతోను, 

నాసికలతోను, కుద నాసికలతోను అనేక విధములయిన ఆధిష్ణానముల 

తోను, అనేకవిధములైన స్తంభములతోను, అనేక విధములైన [పస్తరముల 

తోను, అనేకవిధములైన జాలకములతోను అలంకారముగా చేయవలెను. 

ఒక్కు'కే రూపముగాని లేక 8 రూపములుగాని, లేక 5 రూపములుగాని, 

లేక 7 రూపములుగాని ఒక్కొక్క దానియందు చూపవచ్చును. ఇట్లు 

యెడంతస్తులు గల దేవాలయ విధానము చెప్పబడినది. మిగిలిన పను 

అన్నియును పూర్వము చప్పబడినట్లు చేయవలెను. (పతి ఆంతస్తునను 

దేవతలకు నిర్ణయింపబడిన స్థానముల ననుసరించి ఆయా నానముల 

యందా దేవతల నుంచవలెను 

11. సప్త భూమికము (దావిడ పద్దతి 
సమరాంగణ 62వ అ ధ్యాయము. 

న్లో పంచతిం శత్స్కురః (పోకో విస్తారాత్సప్త భూమిక ;। 

సార్దాతేకోన పంచాశత్మర్హ మిత్యుచ్చింతం క రాత్॥ 183 

డాం పీఠముత్సేధా జ్ఞ ఆజంఘా పంచకరోర్చింతా। 

సారహ స్తోచ్చింతః కూటు పస్తారోఒస్య సం విడియతే॥ 184 
D౨ అజో 

ద్విహస్తో వే వేవికాబంటో జం సెం రాచ్భాాయశ్చతుష్కరః। 

సార్తహ స్త సముక్సేథః క్రాట్మపస్తార ఇష్యతే! 185 

సార్దహాస్తోచ్ని ంతా తా వేదీ ఎండా రకర యం! 

సార్హహసన్తోచ్చిికః జాట[ప్రస్తారః ప6ికి ర్తితః। 186 
ఠి వాత Ty 

త కులీ 



18 భారతీయ మహాశిల్బృము 

సపాదహస్తా వేదీస్యా ఎ ఘాతుంగం కర(తయం। 
ము 

సార్ద్హహ స్త స్తుకూటస్య (వపస్తారః స్యా త్సముచ్చ్రయాత్॥ 187 

హస్తంస్వా ద్వేదికాబంధో జ జంఘాం గోహికరద్వయం। 

సపాదహస్తః కూటస్య | పస్తారో వేదికాక రం॥ 188 

పాదో నడ్వికరాజంఘా కూటం పావయుతః కరః। 

హస్త మా(తొచ్చింతా తావేదీ జంఘాపార్త కరోచ్చింతా॥ 189 

కూట పస్తారకో హస్తం కపోతః స్యాత్మర(త్రయం। 

స పద్మశీర్ణ ఘంటాతు సార్ధం స్వార్దస్త పంచకం॥ 190 

ఏవమేష సముద్దిషః (పాసాదః సప్రభూమికః॥ 

తా॥ ఏడంతస్తులు గల దేవాలయమునకు విసారము 35 హస్తము 

లును, ఎత్తు 49కే హస్తములను చేయవలెను. ఫీఠము 38 హస్తములు, 

జంఘ 5 హస్తములు, కూటము 1 హ స్రములు, వేదిక 2 హ స్తములు, 

రెండవ జంఘ 4 హస్తములు, కూటము 14 హస్తములు, వేడి 1* హస్త 

ములు, మూడవ జంఘ 81 హ స్తములు, కూటము 14 హ స్తములు, వేది 

14 హస్తములు, నాలవ జంఘ 8 హసనములు, కూటము 1% హ స్తములు, 

వేదిక 1 హసము, ఐదవ జంఘ 2 హ న్లములు, కూటము శ] హస్తములు, 

వేదిక 1 హ సము. ఆజవ జంఘ 13 హస్తములు, కూటము 1% హస్తము, 

వేదిక 1 హస్తము. జంఘ 14 హస్టములు, కూటము 1 హస్తము, కపో 

తము 8 హస్తములు, పద్మముతో గూడిన శిఖరము గల ఘంట క53 హస్త 

ములు. అట్టు సప్త భూమిక [పాసాదము యొక్క విధానము చెప్పబడి 

యుండెను. ఆపైన పద్మమును ] భాగమును, కలశమును 21 అంగుళ 

ములు చేయవలయును, (అనుబంధము 6వ పటము చూడుడు) 

19. అష్టభూమి వివానము 

కాశ్యప శిల్పము 35వ "పటము. 

శో అథ వక్ష్యే విశేషేణ వనుభూమి విధింపరం। 

(పాసాదమాన విధినా సం గ్రాహ్యం వి నృతోదయం॥ 1 

(తయోదశ విభాగంతు కృత్వా,పాసాదవి నృృతం। 

భూతాంశం గర్భగేహంతు ద్విభాగం గృహపిండి కా॥ 4 



శవ భాగము 19 

ఆలిం దంచైకభాగేన హారం భాగేన కల్పయెత్। 

అథవానలభాగేన గర్భగేహం విధీయతే! త్రీ 

భాగేనగ్భహ పిండఃస్యా దలిందంక్వేకభాగయా। 

కుడ్యమేకే నక ర్తవ్య మలిం|దంతు వినాజంశక౦। క్షీ 

తదర్హం పంజరవ్యాసం భ(దం వాషాభ దమేవవా। 

భానుకో ష్టం చతుష్మూటం కలాపంజరసం యుతం॥ త్ 

హారాంతరం చద్వాాతింశ త్మల్బయదాది భూత లె। 

వర్షస్టల మలిందం స్యాత్ ప స్టరాంత ఘనీకృతం॥ 6 

(త దూర్హ్వ భూమివి స్పృతం (తయోదశ విభా జిఠే। 

రూటకోమ్టోది సర్వాంగ మాడిభూమి మివైవతు॥ 7 

తా॥ ఎనిమిది అంతస్తులు గల దేవాలయము యొక్క విధానమును 

ఇప్పుచున్నాడు. విస్తారమును యెత్తు మునుపు చెప్పబడియుండిన 

(పకారము చేయవలెను. విసారమును 18 భాగములు చేసి, అందు గర్భా 

లయము 5 భాగములు, గోడ 2 భాగములు, అలిం్యదము 1 భాగమును 

హారము 1 భాగమును చేయవలెను. లేదా గర్భగృహమును 8 భా, గోడ 1 
భా అలిందము 1 భా, మరల గోడ 1 భా, అలిం| దము 1భా పంజరం 

కి భా భదముతోగాని భదము లేకుండగాని చేయవచ్చును. 12 కోప్టము 

లును, 4 కూటములున్ను హారములును 32 హారాంతరములును మొదటి 

ఆంతస్తున చేయవలయును. (అనగా 14 భాగములు చేయవలెననుటు లేక 

జలాంతరమును ముగాను చేయవచ్చును. (పస్తరము యొక్క చివర 

ఒక్కటే దిమ్మగా చేయవలెను. దాని 'పెఅంతస్తును 18 భాగములు చేసి 

కూటకొషపాడి సమస్త రూపములును మునుపటివలెనే చేయవలయును. 

గో తస్యోర్ర్వ భూవిశాలంతు భానుభాగ విభాజితే; 

కర్ణణాటం తదేకాంశం శాలాభాగద్విభాగయా॥ 8 

ఆరాంశం పంజరవ్యాసం శేషం హారాంతరం భవేతి। 

పంజరం కూటకోపంచ సంఖ్యాత్వాది తలో క్తవత్॥ 9 



20 భారతీయ మహాశిల్బము 

కర్ణకూటం తదేఠాంశం మ ధ్యేశాలా ద్విభాగయా। 

పంజరవ్యాసలే కాంశ మర్దాంశంహార యోజఒయాంతరం॥ 11 

చతుఘ్కాటం చతుఃశాలం వనుపంజర సంయుతం। 

హారాంతరం తథాపోక్తం కల్చైైవం షట్తలంభవేత్॥ lg 

తదూర్ద భూమిభాగంతు షడ్భాగం విభజేతృమం। 

కరూూటవ్యా సై కాంశ మిత్టం మధ్వేకోపష్తం ్రభాగయా॥ 18 
ము షి. థి (©) 

ఆర్హాంశం పేంజర వాసం శేషం వోరాంతరం భవేత్! 
లి 

తదర్థం పంజర వ్యాసం థృదా భృదంతు ఎవశా॥ 14 

తా॥ దాని పై అంతస్తును 1: భాగములు చేసి కర్ణహటము 1 భా, 
శాల 2 భా, పంజరము క భా, మిగిలినది హారాంతరము. అనగా 3 భాగము 

ఇట్లు చేయవలెను. పంజర లు, కూటములు, శాలలు మొదలైనవి 

మొదటి ఆంతస్తున చేసి సంఖ్యయె యుండవలెను. హారాంతరము శ్రీ 

భాగమును, నిడుపెన పంజరములును, అదేమాదిరిగా అంతస్తును 8 భాగ 

ములు చేసి కర్షకూటము 1భా, మధ్యశాల 2 భా, పంజరము 1 భా, 

హారము శే భా, 4 కూటములును 4 శాలలును, 8 పంజరములును మిగిలి 

నది హారాంతరములును చేయవలెను ఇట్లు ఆజవ అంతస్తును గూర్చి 

చెప్పబడి యుండెను. దానిపై అంతస్తును 6 భాగములు చేసి కూటము 1 

భా మధ్యశాల 2 భా, పంజరము క భా, మిగిలినది హారాంతరమును 

చేయవలెను. హారములో సగమును పంజరమును వేయవలెను. భద్రమును 

చేసిగాని లేక భృదమును చేయకుండగాని యిట్లు చేయవచ్చును. 

ఖ్ భానుకోష్టం చతుష్కూటం కలాపంజరసంయుతం। 

హారాంతరంచ ద్వా,తింశత్మల్బ్ప రు దాది భూత లే! 15 

వర్షస్టల మలిందంస్యాత్ (పస్తరంత్వ భునికృతం। 

తదూర్ద 3 భూమి విస్తారం (తయోదశ విభాజి తే॥ 16 

కూటుకో ష్టాది సర్వాంగమాదిభూమి మివైవతు। 

తస్యోర్థ భూవిశాలంతు భానుభాగ విభాజికే॥ 17 

కూటుకోష్టాది సర్వాంగం మానసంఖ్యాది పూర్వవత్ | 

తదూర్హ్వ భూదశాంశేతు కాటకోష్షంచ పూర్వవత్॥ 18 
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హారాంతర మథార్థాంశం లంబపంజర సంయుతం; 

తదూర్వ భూవిశాలంతు వసుభాగ విభాజితే॥ 19 

కర్లకూటం తవేకాంశం మధ్యశాలా ద్భ్విభాగయా। 

పంజర వ్యాసమేకాంశ మర్దాంశం హారయోజఒంతరం॥ 20 

చతుపాటం చతుఃశాలం వసుపంజర సంయుతం! 

హారాంతరం తథాపోక్తం కల్చ్యైవం షట్తలంభవత్॥ 21 

తా॥ 12 శాలలును, 4 కూటములును, 16 పంజరములును, 339 

హారాంతరములును మొదటి అంతస్తున చేయవలెను. జలాంతరమును 

ఆలి 'దముగా చేసి (ప్రస్తరమిను విడదీసి చేయవచ్చును. ఆ పెఅంతస్తు 

యొక్క విస్తారమును 13 భాగములు చేసి కూటములు, శాలలు, పంజర 

ములు మొదలైనవి మొదటి అంతస్తునకు వలెనే చేయవలెను. దానిపై 
అంతస్తును 12 భాగములు చేసి కూటకోష్టాది సమస్త రూపములు మును 
పటివలెనే చేయవలెను. దానిపై అంతస్తును 10 భాగములు వేసి కూట 

కోఫాదులను హారాంతరమును మునుపటివలెనే చేయవలెను. ఆర్హభాగ ము 

విస్తారముతో ఎత్తయిన పంజరములను చేయవలెను. దాని పైఅంతస్తును 

8 భాగములు చేసి కర్ణరూటము 1 భాగము, మధ్యశాల 2 భాగములు, 

పంజరము 1 భాగము, హారాంతరము * భాగము చేయవలెను. కూటములు 

4, శాలలు ఓ, పంజరములు 8, హారాంతరములు 16 ఇట్లు షడ్భ్ఫూమి 

యందు చేయవలెను, 

శ్లో! తదూర్హ్వ భూవిశాలంతు షడ్భాగం విభజేత్సమం। 

కూటమేకాంశమిత్ఫు క్షం మ ్ యెకోప్పం ద్విభాగయా॥ 22 

అర్జాంశం పంజరవ్యాసం నేషంహారాలతరం భవేత। 

తదూర్హ  భూవిశాలాథ్యే మధ్యేదండేన న్మివకం॥। 23 

టాత్కోష్టంతు నీవంవా మధ్యశాలాత్వన్నీ వకా। 
© 

దూ 

రూటంకోషమనేషంతు సమసూతేణ ఎవవా॥ 24 

ధ్ర వౌ స్తం కృత్వా హూమాత్ సముచ్చృయం। 
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(|శభాగం (పస్తరం ఠంర్యాత్ స్తంభం షడ్భాగమున్నతం _తిభాగం 

పస్తరం చోర్వై సారభూతాంశమం[ ఘికం) 

సార్ట ద్విభాగం మంచోచ్చం క ల్ప యత్తు విశేషత$॥ 26 

సపాద పంచభాగంతు చరభోదయమిరితం। 

ప స్తరంసార్హ పకాంశం భూతాంకం చరణోదయం!! 27 

సపాదద్వ్యాంశమంచం స్యాతృాదంపాదోన పంచకం; 

మంచమానం ద్విభాగంతు సార్టంపాదం యుగాంశీక 01 28 

స తిపాదాంశమంచోచ్చం వ్యోమాంశం వేదికోదయం। 

కంఠంపాదోన పకాంశం సార్ద వేదాంశ శీర్షక౦॥ 29 

కంఠమానసమం స్తూపి తుంగమిత్య( తకథ్యతే॥ 

తా॥ దానిపై అంతస్తును సమానముగా 6 భాగములు చేసి కూటము 

1 భాగము, మధ్యశాల 2 భాగములు, పంజరము శే భాగము, మిగిలినది 

కే బాగము హారాంతరము చేయవలయును, దానిపై అంతస్తు యొక్క విసా 

రమున మథ్య 1 దండము నిరమమును చేసి కూటమునుండి కోష్టమునకు 

నిరమముగాని లేక మధ్యశాలకు నిర్ణమము లేకుండగాని చేయుచు కూట 

కోష్టములు సమసూ[తముతో చేయవలెను. ఎత్తును 77 భాగములు చేసి 

అధిష్టానము 31 భాగములు, మొదటి స్తంభము 7 భాగములు. |ప స్తరము 

విక భాగములు, రెండవ స్తంభము 6% భాగములు, (ప స్తరము కి భాగ 

ములు, మూడవ స్రంభము 6 భాగములు, పస్తరము కి భాగములు, నాలవ 

స్తంభము 5్టీి భాగములు, _పస్తరము 23 భాగములు, ఐదవ స్తంభము 

5శే భాగములు. (ప స్తరము 2% భా, ఆజవ స్టంభము 5 భాగములు (పస్త 

రము 2% భాగములు. ఏడవ స్తంభము 4% భాగములు. (ప స్తరము 2 

భాగములు. ఎనిమిదవ స్తంభము 4కే భాగములు, (ప స్తరము 13 భాగ 

ములు, వేదిక 1 భాగము, గలము 1* భాగములు, శిఖరము 4కి భాగ 

ములు, స్తూపిక 1: భాగములు. ఇట్లు చేయవలయును, 

13. నివచ్చందము మొదలగు 5 కోదములు 

తో స్తూప్యంతం తదుపానాది వెదాాశం పరికల్పయతి॥ 30 

అష్టాశంచ యుగాశంస్యాత్ స్తంభం _పత్యల్పనాసికం। 

శిఖరేతు చతుర్నాసి యుక్తాసే న్యుర్మహాంతరాః॥ 3! 
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ఏకాకారతలం స్తంభం శివచ్చంద ముదాహృతం। 

తదేవతతశాఖాః స్యుర్మంచకాః సౌష్టికోన్నతం॥ శి2 

వాగీశమితి విఖ్యాతం సర్వవేవ (పియావహం। 

చతురష్టా[శ నృత్తాభం నౌష్టికోవా పునఃపునః॥ లికి 

విమాన శిఖరం కఠఠ మష్టా(శం పరికల్పయేత్। 

తదష్టభాగం విఖ్యాతం ధర్మ పితికరంపరం॥ 34 

తదేవ కూటకోష్టంచ సమంచంవా విమంచకం?! 

సమోన్నతం తధాకూటం నానారూపయుతాం( ఘేకం॥ తప్ 

నానాచి(త్ర విచి తంతు తత్స ర్వతమితి స్మృతం! 

తదేవ శిఖరం కంఠం వృత్తాభం పరికల్పయెత్॥ 

నామ్నా కైలాసమిత్యుక్తం మమ పీతి కరంపరం। 

ఎవష్టతలం ఖ్యాతం నవభూమిమధోపరి॥ 37 

ఇత్తి కాశ్యపశివేది వసుభూమి విధానం, నామపంచ। తింశః పటల, 

తా; ఉపానము మొదలుకొని స్తూపికవజకు నలుచదరముగా చేయ 

వలెను. లేదా 8 కోణములుగా గాని నలుచదరముగా గాని సంభములును 

వానికి కుద నాసికలును, శిఖరమున నలువైపుల నాసికలును, మహా 

తరములును అన్నియును ఒక్క కే ఆకారము గల స్తంభములును చేసిన 

యెడల శివ చృందమగును. దానినే విస్తారముగా శాఖలతో [(ప్రస్తరములు 

కర్గకూటములు చేసినయెడల వాగీశమగును. నలుచదరముగా గాని యెని 

మిది కోణుములుగాగాని గుం|డముగాగాని కర్ణకూటములు కూడ చేసి 

విమానము యొక్క విఖరమును గలమును 8 కోణములుగా బేసిరేని ధర్మ 

_పీతికరమగును. అదియే కూటకోష్టములు (పస్తరములతోగాని (పస్తర 

ములు లేకుండగాని సమానమై యెత్తున బేసి అనేక చితములుగా 

సంభములు చేసి యిష్టము వచ్చిన చ్మితములతో చేసిరేని పర్వతమగును. 

ఆదియే శిఖరము కంఠము గుండముగా చేసినయెడల కై లాసమగును. 

ఇట్లు 5 విధములగు భేదములు చెప్పబడినవి, ఎనిమిదంతస్తులు గల 

దేవాలనుము యొక్క విధానము చెప్పబడినది, 

(అనుబంధము 7వ పటము చూడుడు 



14. అష్టభూమి మరియొక పద్దతి 8 విధములు 
మానసారము 26వ అధ్యాయము, 

సో అష్టతల విధానంచ లక్షణం వక్ష తేఒధునా। 

పూర్ణవత్తుంగ మానెన కుడ్యమాద్యంగం మానయేత్॥ 1 

పూర్వవద్భ క్రిమానేన కూటకశాలాదిమానయేతి। 

భూ కాంతం భువస్కాంతంచ స్వర్గ కాంతం తధైైవచ॥ 2 

మహాకాంతం జనకాంతంచ తపస్కాంతం సత్య కాంతకం। 

దేవకాంత మితి పో క్ర మప్పథధానామ ఏవచ॥ 

మోడశాంశక మాధిక్యం భాగం హర్మషవిశులకం.- 

ఏకాంశం క ర్ణకూటంస్యా ద్దారాంతరం శివాంశక 01 4 

ద్విభాగే నానుశాలాచ తదర్దం చాంతరాలకం। 

సప్తాంశేన మహాశాలా హర్మ్య్యమేతత్తు విన్యసేత్! 

చతుషో్కోకో చతుష్కూటం కోప్మేహారాది రష్టథాః 

క దశాలాష్ట్రధా(పో క్రం కోప్పశాలా చతు ష్టయం॥। ( 

మభధ్యశాలా (తిభాగేన భ| దశాలాచ మధ్యమె! 

త తత్సార్శద్యయో రేవ డ్విద్విభాగార్థం శాఅయేత్॥ 

ఎవం మూలతలాబై ,గ చార్దోర్వెకర్ల తలంన్యసెత్। 
లి ౪ 

అధూష్టాదశాంశేతు కూటహారాచ పూర్వవత్॥ 

ణ్;షి 

కు. 

తా॥ ఎనిమిడంతస్తులు గల దేవాలయమును గూర్చి చెప్పుచున్నాడు 

మునుపు చెప్పబడియున్న రీతిగా కోడను అధిహ్రైనమును చేయవలెను 

కూటశాలాదులను గూడ పూర్వము చెప్పబడి యుండినట్లు చేయవలయును 

భూకాంతము, భువస్కాంతము, స్వర్గకాంతము, మహాశాంతము, జ; 

కాంతము, తపస్కాంతము, సత్యకాంతము, దేవకాంతము అను8 బె 

ములు కలవు. ఆలయము యొక్క విసారమును 17 భాగములు చేసి క్ 

రకటము 1 భా, హారాంతరము 1 భా, అనుశాల 2 భా అంతరాలము 

భా, మహాకాల 7 భా. ఇట్లు హార్మ్య్యమును నిర్మించవలెను. నాలు? 

మూలల యందు 4 కూటములును, కోష్టమున హారములు కియును, క్షు! 

శాలలు కియిను, కోష్టుశాలలు 4ను, మధ్యశాల క భా, మధ్యను భదశా, 

యును దానికిరువైపుల రెండును 21 భాగములు చయవలెను. ఇట్ట 

మొదటి అంతస్తునను దానికిపెన పెనను వరుసగా చేయవలెను లేక 1 

భాగములు చేసి కూటములను హారములను చెప్పబోవురీతిగా చేయవలెన 



ఉవ భాగము ణ్ 

శో షడ్చాగేన మహాశాలా చీతుఃశాలొో _తిభాగికా। 

మధ్యశాలా యుగాంశేన భ| దశాలాచ మధ్య మే! 'త్రి 

అనుశాలాచీ మధ్యేచ ఏకభాగేన భదకం। 

శేషంతు పూర్వవత్కుర్యా ద్ఫూకాంతముదీరితం॥ 16 

ఏకోన వింశదంశేన చాష్టభూమి విశాలకే! 

ఎకైకం కూటవిస్తారం మహాశాలాశరాంశక ౦11 1 

అనుశాలా (తిభాగావా హారాంతరం ద్విభాగిక ౦1 

మహాశాలా (తిభాగేన భ్రదశాలా విశాలతా॥ 12 

శేషం [పాగుక్తవత్కుర్యా దేవంభాగాధికం తతః 

మధ్యశాలా నరాంశేన యు క్యాతన్మ ధ్య భఖ దకం॥1। £3 

శేషంతు పూర్వవతు ర్యాద్భువస్కాంత మితిస్మతం। 

ఎవం చాష్టతలే కు దహర్మ్యమేవం (పకల్పయిుత్॥ 14 

ఏక వింశాంశకంచాష్ట తలహర్మ్యే నిశాలకే। 

మధ్యేసప్తాంశకే చైవ మహాశాలా (పకల్బయేత్॥ 15 

తన్మధ్యే భూతభాగేన మధ్యశాలా సభ్మ్యదకా। 

తద్భహిశ్చతిభాగేన భృ దశాలా విభూషితం॥ 16 

శేషం 1[పాగుక్తవత్కుర్యాత్ స్వర్గకాంతమితి స్మతం। 

ఏవమష్టతలం కుర్యాన్మ ధ్యమాలయ మేవచ॥ 17 

(అనుబంధము శివ పటము చూడుడు) 

తా॥ మహాశాల 6 భాగములు, చతుఃశాల క భాగములు, మధ్యశాల 

శి భాగములు, మధ్యను భదశాలయును, అనుశాలలును భదము 1 

భాగమును మిగిలినవి మునుపటివలెనే చేయవలెను. ఇది భూకాంతమ్ము 

విసారమును 19 భాగములు చేసి కూటమును ఒక్కొక్క భాగముచేసి మహా 

శాల 5 భాగములును, అనుశాల 8 భాగములును, హారాంతరము 2 భాగము 

లును, మహాశాలలో కవ వంతు భదశాలను చేయవలెను, మిగిలినవి 

మునుపటివలెనే చేయవలయును. తరువాత విస్తారమును 20 భాగములు 

చేసి మధ్యశాల 5 భాగములును, దానిమధ్య భ్యదమును ఆలోచనతో చేయ 

శీ] 



26 భారతీయ మహాశిల్బ్పము 

వలెను. మిగిలినవి మునుపటివలెనే చేయవలయును. ఇది భువస్కాం 

తము. ఇట్లు కుదహర్మకమున చేయవలెను. ఆలయము యొక్క విస్తార 

మును 21 భాగము బేసి మధ్యను మహాశాల 7 భాగములు చేయవలెను. 

దా3ముభ్యను 5 భాగములదో మధ్యశాలను భదముతోసహ చేయవల 

యును. దాని వెలుపల 8 భాగమలు భదశాల యలంకారముగా నుండ 

వలెను. మిగిలినవి మునుపటివలెనే చేయవలయును, దీనిని స్వర్ణకాంత 

మందురు. ఇది మధ్యమాలయ విధానములోనిది 

కో ద్వావింశాంశకంతారేచ _శేషఘ్టమష్ష్టతలం భవేత్! 

తన్మధ్యే చాష్టభాగేన మహాశాలా విశాలక౦॥ 18 

తన్మధ్యే వేదభాగేన కోస్టశాలాసభ దకా। 

మహాకాంత మిత్సిపోక్తం తన్మధ్యేచ ద్విభాగతణ। 19 

భదశాలా సమాయుక్తం జనకాంత మితిస్మృతం। 

తచ్చాలాయా ద్విపార్శే్వ్రతు నే్మతశాలా సభ దకా॥ 20 

ఏతత్తు తపస్కాంతంన్యా చ్చెషం (పాగు క్రవన్నయేత్। 

తదేవ మధ్యశాలేతు తత్సా రే చ విశేషతః॥ 21 

ఏకైకం కూటవిసారం తతృమంహారసం యుతం! 

ఏతత్తు సత్యకాంతంస్యా చ్చేషం పూర్వవదాచరేత్॥ 22 

తదేవ మనుశాలాచ కుర్యాన్మధ్యంస భ|దకం। 
దేవకాంత మితి పో క్షం చోర్ద్ట్యోర్హ్యతఅంన్యసేత్॥ 23 

ఏవం (శేషం త్వుష్టత వే సర్వాలంకార సంయుతం। 

జన్మాదిస్తూ పిపర్యంతం చాంగమాన మి హోచ్యతే॥ 24 

తా॥ విస్తారమును 22 భాగములు జేసి దానిమధ్య మహాశాల 8 

భాగములును, దానిమధ్య కోష్టశాల భ్యదసహితముగ 4 భాగములును చేసి 

రేని మహాకాంతమగును. దానిమభ్య 2 భాగములు ఖభదశాలతోసహ చేసిన 

యెడల జనకాంతమగును. ఆ శాలయొక్క యిరువైవుల  న్నేతశాలలు 

భ్యదముతోకూడ చేసిరేని తపస్కాంతమగును. మిగిలిన పనులుయును 

మునుపటివలెనే చేయవలయును. అదియే మధ్యశాలయందును దాగి 

(పక్కలను 1.1. భాగము కూటవిస్తారును, అదే కొలతతో హారమును వేసి 

రెన సత్యకాంతమగును. శేషము మునుపటివలెనే చేయవలెను. అదియే 
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అనుశాలలును మధ్య భీదముతో శాలయును చేసినచో దేవకాంతమగ 
పె పై అంతస్తుల యందిట్లు చేముచుండవలెను,. ఇట్లు శేషమైన 
తలమునందు సర్వాలంకారముగ చేయవలెను 

స్టో! శ్చ సైకాష్ష పంచసెకాంశం హర్మ్య్యతంగం విభా జితే। 

ఆధారం చాష్టభాగేన వేదాంశం చరణాయతం॥ 

తదర్హం వలభ్యుత్సేధం సార్హవహ్న్య్యంశమంఘికం। 

స్మతిపాదాంశకంమంచ మూర్దే కపాదం గుణాంశకం॥ 

తదర్దం చోర్ట్చ్రమంపస్యా తింపాదాకాంఘి తుంగకం। 

స పొదొంశం (ప స్తరోచ్చం ద్వ్యూర్హాంశంచర ణాయతం॥ 

తదర్హం _పస్తరోత్సేధం జంఘా సాం ఘిద్వయాంశకం। 

1పన్గరంచైక భాగేన ర్రేఇద్యంశ మం(ఘికం॥ 

ఊర్హ౩మంచం |తిపాదంస్యా ద్ధిత్సాదోనద్వరంశ మం(ఘిక ౦1 

ఎకాంశం (ప స్టకోత్సేథం తదూర్దే పచ | తిభాగికం॥ 

త తింభాగై క వేదింస్యాత్ ద్విభాగం గలతుంగకం। 

సపావద్వ్యంశకంచోర్ద్వే కరః శేషం శిఖభోదయం॥ 

తా! ఎత్తును 46 భాగములు చేసి అధిస్టానము శి భా స్తంభ; 

యా నలభి * భా, రెండవ స్టంభము వీకే భా (పస్తరము 13 భా మ 

స్తంభము 3 భా, [పస్తకము 1% భా, నాల్లవ స్తృభము 22 భా (పస్ట్ 

క భా ఐదవ సంభము 23 భా, (ప్రస్తరము 1సభా  ఆజవ స్తం 

24 భా (పస్తరము 1 భా ఏడవ స్టంభము 2 భా, (ప్ర స్తరము 

ఎనిమిదవ స్తంభము 1$. భా, (పస్తరము 1భా, వెదిక భా, గల 

శిఖరము 2} భా మిగిలినది కి భా, స్తూపికను చేయవలయును. 

కో కేచిత్త దేవతుంగేతు స ప్రభాగాధికం తధా। 

ఊర్ట్వుర్ద్వపాదమూలేతు యుక్క్యాంశేన మసూరకం॥ 

తలానాంచైక భాగేన కర్ణహర్మాా (ర్మ్యమా) వృతం న్యసేళ। 

అంతర (పన్తరో పేతం సర్వాలంకార సంయుతం॥ 

తస్యాం తస్వైక భాగేన కుర్యాదావృతాలిందక౦।; 

మూ లేభాగే పదాంశేన చోర కంచోర్త ఏ తలాంశ కం॥ 
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నే్మేత్రశాలార్హశాలాచ భ(దశాలాదిభూషి తం। 

ధోరణైర్నీ డశాలాది నాసికాఖి రలంకృతమ్॥ లె 

కోష్టశాలాచ మధ్యేచ చోర్ట్వేశాలాచ మండితం। 

నాసికా పంజరాఢరంచ భ దనాస్యైరలంకృతం॥ 35 

కు దశాలా (పదేకేతు సర్వాలంకార సంయుతం! 

కర్ణకూటాంగమ ధ్యెతు నాసికా పంజరాన్వితం॥ 36 

సర్వాంగం కుదనాస్యంగం (ప స్లరాలంకృతి కియా! 

నానాధిష్టాన సంయుక్తం నానాపాదైరలంకృతం॥ శి? 

నాగర |దావిడాదనాం వేసరాదిశిఖాన్వితం। 

సర్వాలంకార సంయుక్తం పూర్వవత్సరిక ల్పయేత్॥ 38 

అది మానసారే వాస్తుశాస్త్ర అష్టతల విధానం నామ షడ్వింశోఒధ్యాయః, 

తా కొందబు దానినే యెత్తులో 7 భాగములు "పెంపుబేసి పె 

సంభముల యొక్క మొదళ్లయందు ఆలోచనతో ఒక్కొక్క భాగము అరి 

ఫ్లానమును చక్కగాచేసి అన్ని అంతస్తులలో ఒక్కొక్క భాగము కర్షశాలను 

చుట్టూ చేయవలయును. అంతర (ప స్తరములతోను సమస్తమైన అల; 

కారములతో వేయవలెను. దానిలోపల ఒక్కుభాగము చుట్టూ ఆలిందమున 

చేయవలయును. మొదటి అంతస్తు చేసిన భాగముల (పకారమే పె; 

అంతస్తుల యందును భాగములను చేయుచుండవలెను న్నేతళాల, అ; 

శాల్క భ్య్రదళశాల మొదలైనవానిచేత ఆలంకారముగా చేయవలెను, తోరణ 

ములతోను, పంజరములతోను, శాలలతోను, నాసికలతోను అలంకారము? 

చేయవలెను. మధ్యను కోష్టశాలయును పెన శాఅయును నాసికలును పం; 

రములును, భదనాసికలును చేయవలెను. మ్మద్రశాల యందు అని 

ఆలంకారములను చేయవలెను, క ర్ణకూటము యొక్క మధ్యను నాసి? 

పంజరములను చేయవలెను. క్షుదనాసికలను అంతటను చేయవలెన 
_పస్తరములు మొదలైన అలంకారములతో చేయవలెను. అనేకమైన అ 

్రానములును అనేక విధములైన సంభములును నాగర, [దావిడ, లేసరవ 

లను శిఖరములతో సమస్త విధములయిన యలంకారములతో మునుప 

వలెనే చేయవలయును 
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15. (దావిడ పద్దతి అష్ట భరా మికలు 

సమరాంగణ సూూతధార 62వ అధ్యాయము, 

శో అధాష్ట భూమికం (బూమః (పాసాదం శుభలక్షణం॥ 

చత్వారిం శత్మరాం స్టస్య విసారం పరికల్సయేత్। 

ఉచ్చాంయః సప్త పంచాశత్ క రాఃస్యుః పాదవర్ణితాః॥ 

నవహస్తాన్ _పకుర్వీత సార్దాన్ (పథమ భూమికాం। 

ద్వి తీయాష్టా సపాదోర్హ ౪౦ తృ తీయామై కరాన్భ వేత్॥ 
రు 

చతుర్తీ సప్త హస్తాతు షట్కరా పంచమీభ వెత్। 

పంచహస్తా తతః షష్టి చతుర్హస్తాతు సప్తమీ॥ 

తతోజఒష్టమీ (తిహస్తాస్యాద్ వేదీబంధః కరద్వయం। 
టబ వాని లం 

ఆ 
ఘంటాం చతుష్మ్కరాంకుర్యా దేవంస్యా దష్టభూమిక 1॥ 

29 

191 

192 

103 

194 

195 

తా॥ విస్తారము 40 హస్తములును, ఎత్తు కర హ స్తములును చేయ 

వలెను. మొదటి అంతస్తు 9% హ, రెండవ అంతస్తు 8కే హ, మూడవ 

అంతస్తు 8హ, నాఫ్టైివ అంతస్తు 7హ, ఐదవ అంతసు 6హ, ఆఅజవ 

అంతస్తు 5హ, ఏడవ అంతస్తు 4హ, ఎనిమిదవ అంతస్తు కహ, వేదిక 2 హ 

ఘంట 4 హస్తములు చేసి ఆమైన కలశమును 21 అంగుళములు పద్మ 

మును 6 అం. అందము ననుసరించి చేయవచ్చును. 

(అనుబంధము 9వ పటము చూడుడు 

16. నవభూమి విధానము 

కాశ్యప శిల్పము క6వ పటలము, 

స్టో అధవక్ష్యే విశేషేణ నవభూమి విధిం పరం। 

(పొసాద మానవత్కార్యం గేహస్య సదనంతరం॥ 

పక్షాంశం విభజేత్తారం గుణాంశం గర్భగేహకం౦। 

ద్విభాగా గృహపిండీస్యా దలిందంత్వేక భాగయా॥ 

వ్యోమాంశం కుడ్యవిస్తార మలిందం తత్సమం ఖవెత్। 

హారవ్యాసం శివాంశేన క ల్పయెచ్చిల్బవిత్తమః॥। 

అథవాపోడశాంశంతు (పాసాదం విభజేత్సమం। 

యుగాంశం గర్భగేహంతు ద్విభాగా గృహపిండికా॥॥ 
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అలిందంతు శీవాంశేన హ్యామాంశం కు డ్యవి స్పృతం।! 

అలిం|దం వ్యోమభాగేన హారా వెవంత తత్సమం॥ 5 

విన్యాస సూతయోరంతః, క లాంశం విభజేత్సమం। 

ఏకాంశం సౌష్థికం వ్యాసం కోష్టం తద్ద్వి గుణాయతం॥ 6 
పంజర వ్యాస మేకాంశ మర్దాంశం హారమానక౦। 

హారాంతరంచ ద్వా(_తింశ తుల్పయేధాది భూత లే॥ ' 7 

బవ మేవ (పక ర్తవ్యం ద్వితియంచ వమహితలంః 

తృతీయ భూతలాయానుం మనుభాగ విభాజితే॥ 8 

తా॥ తొమ్మిది అంతస్తులు గల దేవాలయమును గూర్చి చెప్పు 

చున్నాడు. విస్తారమును 15 భాగములు చేసి అందు గర్భగ్భహము ౩8 

భాగములును, గోడ 2 భాగములును, ఆఅలిం|దము 1 భాగమును మరలగా 

1 భాగమును మరల ఆలిం|దము 1 భాగమును, హారము 1 భాగమును 

జేయవలయును. లేక 164 భాగములు చేసి గర్భమందిరమును 4 భాగములు 

జేసి మిగిలినవన్నియును పె జెప్పిన (పకారమే చేయవలయును. (పస్త 

రము యొక్క పెభాగమును 16 భాగములు బేసి కర్టకూటము 1 భాగ 
మును, కోష్టము 2 భాగములు, పంజరము 1 భాగమును, హారము శ్రీ 

భాగమును. ఇట్లు 82 హారములను చేయవలయును. ఇది మొదటి ఆంతస్తు 

పెన చేయు పద్దతి. రెండవ యంతస్తు పెనను ఈ(పకారమే భాగములను 

చేయవలయును. మూడవ యంతస్తు పెన 14 భాగములను చేయవలెను, 

rs) న్ అల ణా లి అటి అల నా స్ట! ఆర్జాంశం పంజరవ్యాసం శేషం పూర్వవదాచరేత్। 

తద్వచ్చతు స్తలంచైన కల్ప యేద్దెశికో త్తమః॥। 9 

పంవభూమి విభాగంతు భానుభాగ విభాజితే। 

ఏకాంశం కూటవిస్తారం శాలాతద్ద్విగుణాయతా॥ 10 

అర్జాంశం పంబరవ్యాసం తస్యార్హం హారయోషఒంతరం। 

భానుశాలాచ కూటాభం పంజరం షోడశ వతు॥ 11 

తదూర్ద ౪ భూవిశాలంతు వసుభాగ విభాజితే। 

ఏకాంశం సౌష్టిక వ్యాసం మ ధ్యేభాగ ద్విళాలయా॥ 12 

పంజర వ్యాసమేకాంశ మర్దాంశం హారయోషింతరం।; 

తదూర్ధ్వ భూవిశాలంతు రసభాగ విభాజితే॥ 13 
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ఎకాంశం కూటవిస్తారం కోష్టం తద్ ద్విగుణాయతం। 

పంజర వ్యాసమర్ధాంశం శేషం హారాంతరం భవేత్! 14 

తదూర్ద్వ భూవిశాలంతు గుణభాగ విభాజితే। 

మధ్యాంశం దండమానేన నిర్ణమం పరికల్పయేత్॥ 15 

తా॥ పంజరము శ్రీ భాగము చేయవలెను. మిగిలిన పనులన్నియును 

మునుపటివలెనే చేయవలెను. నాలుగవ అంతస్తును కూడ అదే (పకారము 

చేయవలెను. ఐదవ అంతసును 12 భాగములు చేయవలెను. కూటము 1 

భా, శాల 2 భా, పంజరము శే భా, హారము శే భా, శాలలు 12, భాటములు 

4, పంజరములు 16 చేయవలెను. దానికై భూమిని 8 భాగములు చేయ 

వలయును. కూటము 1 భా, మధ్యశాల 2 భా, పంజరము 1 భా, హారము 

కేభా ఇట్లు చేయవలయును. దాని పెఅంతసును 6 భాగములు చేసి 

రూటము 1 భా, శాల 2 భా, పంజరము శే భా, మిగిలినది హారమును చేయ 

వలెను. దానిపై ఆంతస్తును కి భాగములు బేసి అందు మధ్య 1 భాగమును 

దండమానముబేత నిరమమును చేయవలెను, 

న్లో అష్టాశీతి విభాగంతు కృత్వాగే హూదయం బుధః! 

పాదోన చతురం శంతు ధరాతలమితిస్మ్కృతం॥ 16 

పాదోచ్చం సార సప్తాంశం సార్పాగ్న్యంశంతు |ప స్తరం। 

సప్తాంశం చరణోచ్చంతు సపాదాగ్న్య్యంశ మంచకం॥ 17 

సార్టషటాం(ఘీతుంగంతు గుణాంశం మంచమానకం। 

షడ్చాగం పాదమానంతు పాదొనాగ్న్య్యంశ మంచకం॥ 18 

పాదోచ్చం సార్థభూతాంశం సార్ధ పకాంశమంచకం। 
స పాదపంచ భాగంతు పాదోత్సేధం సముచ్యతే॥ 19 

(పస్తరం సార్ధ పకాంశం భూతాంశం చరణోదయం। 

పాదాధిక్యం ద్విభాగంతు (పస్తరస్యోదయం భవేత్! 20 

పాదోన పంచకం పాదం (పస్తరోచ్చం ద్విభాగయా। 

సార్హ వేదాంశకం పాదం పాదోనద్వ్యంశ మంచకం॥ 21 

నివాంశం వేదికో తేధం కంఠంచాధ్యర్థభాగయా। 

శిఖరం సార్దవేదాంశం పాదోనద్య్యంశకం శిఖ్లుం॥ 22 



84 భారతీయ మహాశల్పము 
విస్తారే వింశదంశేము కూటమేకెక భాగికం। 

మధ్యశాలా షడంశంస్యా త్రత్సమం చాంతరాలకం॥ త్రి 

తన్మ ధ్యచ ద్విభాగేన క్షుదశాలై ర్విభూషితం। 

తత్పార్భే హార సంయుక్తం ద్విద్నిభాగేనకారయేత్॥ 4 

నౌరకాంత మితిఫ్రోక్తం శేషం [ప్రాగుక్తవన్న యత్। 

మహాశాలై శృతుర్భాగం మధ్యభ|[దంతు రౌరవం॥ 5 

తదేవ భ(ద్రశాలైశ్చ వేదభాగ విశాలకం। 

ద్వ్రొిభాగం భ(దసంయు క్రం చండితం పరికీ ర్తితం॥ 

తదేవ మధ్యశాలేతు ద్వ్యూంశేన భ( దకోష్టక ఆ| 6 

భూషణం చేతి పోకంకు సర్వాలంకార సంయుతం॥ 7 

ఏతచ్చతుర్విధం [పోక్తం నవభూమ్యల్పహర్మ్యకే। 

అథవాచాల్ప హరే కతు మధ్యకోష్టం గుణాంశకం॥ 8 

అథవా చతురంశేన మధ్యభ్మ ద విశాలకం। 

అథవా పంచభాగంస్యా త్పూర్వవన్నామ హారితం॥ 9 

తా॥ తొమ్మిది ఆంతస్తులు గల దేవాలయమును గూర్చి చెప్పు 

చున్నాడు విస్తారమును, యెత్తును మునుపు చెప్పినరీతిగా చేయవలెను, 

సౌరము, రౌరవము, చండితము, భూషణము, వివృతము, సుపతీ 

కాంతము, విశ్వకాంతము అను 7 విధములు కలవు. విస్తారమును 20 

భాగములు చేసి కూటము 1-1 భాగము, మధ్యశాల 6 భాగములు, దానితో 

సమానము అంతరాలము, దానిమధ్య క్షుదశాల 2 భాగములు, దాని 

యొక్క (పక్కలను హారములతో 2.2 భాగములు చేయవలెను దీనిని 

సారకాంత మందురు, మిగిలినవి పూర్వము చెప్పినట్లు చేయవలెను పె 

చెప్పిన మహాశాలయందు 4 భాగములును మధ్య భదమును చేసినయెడల 

రౌరవమగును ఆదియే భదశ'లలతో 4 భాగములు విస్తారమును, 2 భాగ 

ములు భ( దమును చేసిరేని చండితమగును. అదియే మధ్యశాల యందు 

౨ భాగములు భ దశాలను చేసినయెడల భూషణమగును. ఈ నాలును 

కుదములు, ఇందులోనే మధ్యశాలను క భాగములు చేసినను చేయ 

వచ్చును లేక 4 భాగములు కూడ చేయవచ్చును లేక 5 భాగములును 

చేయవచ్చును మునుపటివలెనే నామములను తెలియవలెను. 



శ్ 

శ్ చతుర్వింశతి విసారం కూటానాం పూర్వవద్భ వేత్। 
మహాశాలానుశా లాచ సొష్టాంశక గుణాంశకం॥ 10 
మహాశాలాయతే మధ్య వెదభాగేన భృదకం। 
సర్వాలంకార నంయుక్ర్తం వివృతం చేతికథ్యతే॥ 11 
పంచవింశతి భాగేన మధ్యభ దం శరాంశక౦। 
తత్పార్శ్వే క ర్ణకూటౌచ నరాణాంచైక భాగికం॥ 12 
అనుశాలా _తభాగైకం మధ్య భదంతు సంయుతం। 
సు పతీకాంతక ౦నామ శేషం (పాగుక్త వన్నయేత్॥ 13 
షడ్వింశతి విభాగేన మధ్యమంతు యుగాంశకం। 
మధ్య మహర్మ్యకే కుర్యాత్ సర్వాలంకార సంయుతం॥ 14 
(శేషం నవతలం హర్మ్యే స పవింశతి భాగికం। 
శాలా పార్శ్వే ద్విభాగైకం హారకూట స పంజరం॥ 15 
కూటశాలైశ్చ సపాంశం మధ్యభ దంశరాంశకం! 

భదకోష్టం _(తయాంశంస్యా చ్చేషం పూర్వవదాచరేత్॥ 16 
(శేషం నవతలం పోక్తం విశ్వకాంతముదీరితం। 
తదూర్రె ద్యరంశమా నేన వక్ష్యచోర్ద్వే జలస్థలం॥ 17 

తా॥ విస్తారమును 24 భాగములు చేసి కూటములు మునుపటివలెనే 
చేయవలయును. మహాశాల 8 భాగములును, అనుశాల కి భాగములును 
చేయవలెను, మహాశాల యొక్క నిడివిలో మధ్య 4 భాగములు భ| దమును 
చేయవలెను. ఇట్లు సమస్తమెన యలంకారములతోగూడి యుండెనేని 
వివృతమగును. మరియు విసారమును 25 భాగములు చేసి మధ్య భద 
మును 5 భాగములు చేయవలెను, దానిప్రక్కలను కర్ణకూటములను 
ఒకొక భాగము చేయవలెను. అనుశాలను 3 భాగములు బేసి అందు 1 
భాగమును మధ్య భదమును చేసిరేని సు[పతీకాంత మగును. మిగిలిన 
పనులన్నియును మునుపటివలెనే చేయవలయును. విసారమును 26 భాగ 
ములు చేసి నడుమ నాలు భాగములు శాలను మధ్యమ హర్మ్య్యమున 
ఫమసాలంకారములతో చేయవలెను, ఉతమ నవతల హర్మ్య్యమును 27 
రాగములు బేసి శాలయొక్క _పక్కలను రెండు భాగములు చేసి అందులో 



భాగములు చేసి మధ్య 5 భాగము భృదమును చేయవలెను. భ్నదకోష్ట 

మును 8 భాగములు చేయవలెను. మిగిలినవి మునుపటివలనే జేయవలెను. 

ఉత్తమ నవతలమున యిట్లు చేయవలెను. దానిపైన 2 భాగములు జల 

నిరమమును చేయవలెను. దీనిని విశ్వకాంతమని చెప్పుదురు, 

ళో జన్మాదిస్తూపి పర్యంతం గణ్యమాన మి హోచ్యతే। 

హర్మ్య్యమపష్టతలే తుంగే పం క్తిభాగాధికం తధా॥ 18 

సార్దద్వ్యంశ మథిష్థానం తద్ద్వయం పాదతుంగకం।! 
తదర్హం (పనస్తరోత్సేధం శేషమష్టతలో క్రవత్॥ 19 

ఏవం నవతలోత్పేధం సర్వాలంకార సంయుతం; 

నానాధిషాన సంయుక్తం నానాపాదై రలంకృతం॥ 20 

కర్తహర్మ్యాది సంయుక్తం ద్వారంత తృ స్రరాన్వతం। 

భదకూటాదిళశాలాభిర్నాసికా పంజరాన్వితం॥ 21 

యుకౌగహారాది యథా సర్వాచానుకూలాను నాసికా 

తోరణాద్యంగ నిడైశ్చ జాలకాది విభూషితం॥ 22 

శేషంతు పూర్వవత్కుుర్యాద్ది కుదేవాన్ న్యసేత్ క్రమాత్! 

తలే తలే నిమానేతు చోక్తవత్కారయెద్భుధః॥ 23 

ఏవం నవతలం (పోక్తం శేషం యుక్త్యా (పయోజయేత్॥ 24 

ఇతి మానసారే వాస్తుశా స్తే నవత విధానం నామ స ప్రవింశోజఒధ్యాయ:. 

తా॥ అధిఫానము మొదలు స్తూపిక వరకు గల యెత్తును చెప్పు 

చున్నాడు. అష్టతలమున చెప్పబడిన దానికంటె 10 భాగములు పెంపుచేసి 

అందు అధిష్టానము 23 భాగములును, సంభము 5 భాగములును, (పస్త 

రము 24 భాగములును చేయవలను, ఇట్లు నవతలమును సమస్తమైన 

ఆలంకారములతోను, అనేక విధములెన అధిష్టానముల తోను, అనేక విధము 

లెన సంభములతోను, కర్ణహర్మకములతోను, ద్వారము (పస్తరముతో 

కూడియును, భ([దములు కూటములు మొదలైన శాలల తోను, నాసికలతోను, 

పంజరములతోను, ఆలోచనతో హారములు మొదలైనవి యెట్టుండవలయు 

అన్నియును అటులే సరిపడునట్లు అనునాసికలును, తోరణములు మొద 



ఎఎ భాగము త 

లైన రూపములు కలిగియున్న పంజరములతోను, జాలకములు మొదలైన 

వానితోను చేయవలెను. మిగిలిన పనులన్నియును మునుపటివలెనే చేయ 

పలయును. (పతి అంతస్తున అన్నిదిశలయందు వరుసగా దెవతల నుంచ 

వలెను. ఇంతేకాక తనకు దోచినవిధముగా శాస్త్రము ననుసరించి అన్ని 
అంతస్తుల యందును పనులు చేయవలెను. ఈ|పకారముగా తొమ్మిది 

అంతస్తులు గల దేవాలయమును రచించవలెను. 

19. నవ భూమికలు [దావిడ పద్దతి 

సమరాంగణ 62వ అధాకయము. 

శో అధోచ్యతే హస్తమానాత్ (పాసాదో నవభూమికః। 

విసారాదేక పంచాశ దుచ్చాయఃస్వాద్ ద్విస ప్రతిః॥ 196 

కర్ణ పమాణం తస్యోన్తా విస్తారోజస్య సముచ్చింతిః। 

పంచహస్తా భవేద్దంటా వేది ఒంధథ స్తదర్హతః॥ 197 

కుర్యాద్దస్త తయం సారం నవమీ మస్యభూమికాం। 

అష్టమీం చతురః సార్టాన్ సపాదాన్ పంచ స ప్రమీం॥ 198 

షష్టీం షట్పాద హీనాంశ్చ స పాదః సప్త పంచమీం। 

అష్టా చతుర్ధీం పాదోనాన్ హస్తాన్ (తితితృతీయకాన్॥ 159 

(దశహస్తాః ద్వితీయాయాం _పథమాంసార్హ రుదకం।;) 

విలోమేనైషకథితః [పాసాదో నవభూమికః॥ 200 

తా॥ తొమ్మిది అంతస్తుల దేవాలయము యొక్క విశాలము 51 

హస్తములును, ఎత్తు 72 హస్తములును కలిగియుండవలెను. మొదటి 

అంతస్తు 1131 హస్తములును, రెండవ అంతస్తు 10 హస్తములును, మూడవ 

అంతస్తు 9 హస్త్రములును, నాల్గవ అంతస్తు 72 హన్రములును, ఐదవ 

అంతస్తు 74 హస్రములును, ఆజవ అంతస్తు 53 హస్తములును, ఏడవ 

అంతస్తు 5% హిస్తములును, ఎనిమిదవ అంతస్తు శి హ స్తములును, తొమ్మి 

దవ అంతస్తు కక హస్తములును, వేది 2 హస్రములును, ఘంట 5 

హ స్తములును చేయవలయును. ఆపైన పద్మమును 6 అంగులములును, 

కలశమును 21 అంగులములును చేయవలయును. ఇది నవభూమి 

విధానము. 



20. దశభూమి లక్ష ణము 

కాశ్యప శిల్పము 37వ పటలము 

శో అధథవ క్షే విశేషేణ దశభూ మేస్తు లక్రణం౦। 

పార్శ్య(పాసాధమానో క్ర పమాణైరోదయం తతం॥ (| 

కల్పయిత్యాతు తత్తారం మనుభాగ విభాజితే। 

వేదాంశం గర్భగేహంతు గృహపిండి (తిభాగయా॥ 2 

అలిం[దంత్వేకభాగేన హారాంతరం శివాంశకం। 

విన్యాససూ తయో రంతర్మనుభాగ విభాజితే॥ 3 

తేషేకం కూటవిస్తారం శాలాదీర్ణంతు తద్ద్య్వయం। 

ఏకాంశం పంజరవ్యాసం పాదం హారాంతరం భవేత్॥ 4 

చతుష్కూటం భానుశాలం పంజరం మోడశాన్వితం। 

' హారాంతరంచద్వా (తింశ త్కల్పయేదాది భూతలే 5 

తదూర్ద ౪ భూమివిస్తారం (తయోదశ విభాజితే। 

ఏకాంశం కర్ణకూటంతు శాలాతద్ ద్విగుణాయతా॥ 6 

ఏకాంశం పంజరవ్యాసం శేషం హారాంతరం భవేత్। 

ఊర్ద్వ భూవి స్పృతంభాను భాగంకృత్వా౭ంశ సౌష్టికం॥ { 
ద్విగుణంకోష్ట దీర్హంతు అర్హాంశం పంజర స్తతం। 

పాదం హారాంతరం ఖ్యాతం తేషాం సంఖ్యాది పూర్వవత్॥ 8 

తా॥ పది అంతస్తుల దేవాలయ విధానమును చెప్పుచున్నాడు. విసా 

రమును, యెత్తును [ప్రాసాద లక్షణమున జెప్పబడినట్లు చేయవలెను. ఆ 

విస్తారమును 14 భాగములు చేసి గర్భాలయము 4 భాగములును, గోడకి 

ఖాగములును, ఆలిం దము 1 భాగమును హారాంతరము 1 భాగమును 

చేయవలెను, _పస్తరముపెన 14 భాగములు చేసి కూటము 1 భాగమును, 
శాల 2 భాగములును, పంజరము 1 భాగమును హారాంతరము శే భాగ 

మును చేయవలెను. కూటములు శీ శాలలు 12, పంజరములు 16, 

హారాంతరములు 82. ఇట్టు మొదటి (పస్తరముపెన చేయవలయును, 
దాని పెఅంతస్తును 18 భాగములు చేసి కర్ణకూటము 1 భాగమును, శాల 
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2 భాగములును, పంజరము 1 భాగమును, మిగిలినది హారాంతరము క్రీ 

భాగమును చేయవలెను. దాని పెఆంతస్తును 12 భాగములు చేసి కూటము 

1 భాగమును, శాల 2 భాగములును, పంజరము శే భాగమును, హారాంత 

రము క భాగమును చేయవలెను. 

శో తస్యోర్థ కతల విస్తారం రు దభాగ నిభాజితే। 

పాదం పంజర విస్తారం శేషం పూర్వవదేవహి॥ 9 

త దూర్ద భూదళాంశేతు వ్యోమాంశం కూటవి స్పృతం। 

కోష్టం తద్ ద్విగుణాయామం శేషం హారాంతరం భవేత్! 10 

హారాంతరం (తిభాగైకం పంజర వ్యాసముచ్యతే। 

తస్యోర్హ్వ భూనవాంశేతు శివాంశం సౌష్టికం భవేత్॥ 1l 

హారాంతరం ద్విభాగైకం పంజర వ్యాసముచ్యతే। 

తస్యోర్త్వ భూనవాంశేతు కివాంశం సౌష్టికం భవేత్॥ 12 

అధ్యర్థాంశంతుకోష్టంస్యా చ్చేషం హారాంతరం సమం। 

హారాంతరం ద్విభాగై కం పంజర వ్యాసముచ్యతే॥ 13 

తా॥ దాని పెఅంతస్తును 11 భాగములు చేసి, పంజరమును | 

భాగము చేయవలెను. మిగిలినవి పూర్వమువలెనే చేయవలయును. దానిపై 
అంతస్తును 10 భాగములు చేసి కూటము 1 భాగమును, కోష్టము 2 
భాగములును, మిగిలినది హారాంతరమును హాోరాంతములో 3వ వంతు 

సంజరమును చేయవలెను దాని పెఅంతస్తును 9 భాగములు చేసి కూటము 

| భాగమును, హారాంతరమును రెండు భాగములు చేసి అందు 1 భాగము 

కంజరమును చేయవలయును. లేదా 9 భాగములు చేసి కూటము 1 భాగ 

మును, శాల 1కే భాగమును మిగిలినది హారాంతరమును. హారాంతరములో 

ఏగము పంజరమును చేయవలయును. మరియు 

Pu (పాగ్యతో సంఖ్యా సరు దాంశం స భూమిరేవమేవహి। 

అష్టైంశం విభజేత్స ప్ర తలవిస్తార మెవహి॥ 14. 

రూటమేకాంశమానేన మధ్యశాలా ద్విభాగయా। 

పంజర వ్యాస మెకాంశం హారాంతరంత దర్హక౦॥ 15 

చతుష్కూటం చతుఃశాలం పంజరాష్ట్రక సంయుతం! 

హోరాంతరం క లాసంఖ్యాం కలె వం స ప్రకం తలం॥ 16 



40 భారతీయ మహాశిల్సము 

సప్తాంశం విభజేదష్ట మధశ్షైవతు విస్తరం। 

(పాగ్వతూూ టంచ కోష్టంచ శేషం హారాంతరం తథా॥ 17 

తస్మిన్ హారాంతరే నిడమగ్నిభాగ్రెక వి స్తృతం। 

నవభూమి విశాలంతు షడ్భాగం విభజేత్స మం॥ 18 

(పాగ్వత్కూటంచ కోష్టంచ పంజరంచ (_పకల్పయెత్। 

తదూర్హ్వే భూమివిస్తార మనలాంశ విభాజితే॥ 19 

మధ్య భ(దం తదేకాంశం దండమానేన నిర్గతిః. 

తా ఆ అంతస్తునే 11 భాగములు చేసి దిగువ అంతసుల వలెనే 

భాగముల |పకారము అన్ని రూపములను చేయవచ్చును. ఇట్లు మూడు 

విధములుగా ఆజవ ఆంతస్తున చేయవచ్చును. బడవ ఆంతస్తును 8 భాగ 

ములు చేసి కూటము 1 భాగము, మధ్యశాల 2 భాగములు, పంజరము 1 

భాగము, సారాంతరము శే భాగము. ఇట్లు 4 కూటములు, శ శాలలు, 8 

పంజరములు, 16 హారములు చేయవలెను. ఎనిమిదవ యంతస్తును 7 

భాగములు చేసి 4 కూటములు, 4 శాలలు, 8 పంజరములు, 16 హారములు 

కల్పించవలెను. అయితే హారములో శివ వంతు పంజరమును చేయవలెను, 

తొమ్మిదవ అంతస్తును 6 భాగములు చేసి మునుపటివలెనే సమ స్తమును 

చేయవలెను. దానిపై భూమియొక్క విస్తారమును 3 భాగములు చేసి అందు 

1 భాగము మధ్య భ(దమును చేయవలెను. దానియొక్క నిర్ణమము దండ 

మానముతో కల్పించవలెను. 

శ (పాసాదస్యతు చోత్సేధం శతభాగ విభాజితే॥ 20 

యుగాంశం తదధిషాన మష్టాంశం చరణాయతం। 

పాదోన వేదభాగంతు మంచమాన నదాహృతం॥ 21 

పాదోచ్చం సార్ష సప్తాంశం ,ప.స్తరం సార్ధవహ్నికం। 

ధాత్వఎశం చరణోచ్చంతు సపాదాగ్న్యంశ మంచకం౦॥ 22 

సార్ద షట్కాం[ఘితుంగంతు (ప స్తరంచాగ్ని భాగయా। 

రసాంశం పాదదీర్హంతు పాదోనాగ్నకంశ మంచకం॥ 23 

పాదోచ్చం సార్డ పంచాంగం సార్డ పకాంశమంచకం! 

పొదాధికంతు సంచాంశం పాదస్యోత్సే భముచ్యతే॥ 24 
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సార్హపకాంశ మంచోచ్చం పంచాంశం పొద దైర్హ్యకం। 

పాదాధికంతు పకొంశం మంచమానము దాహృతం ॥ 25 

స్మతిపాద యుగాంశంతు పాద దైర్హ్యముదా హృతం। 

(పస్తరోచ్చం ద్విభాగంతు సార్ట్ర వేదాంశ మం ఘకం ॥ 16 

పాదోనద్వ్యంశమం చసా్యదేక భాగంవితర్ది కా | 

కంఠ మధ్య ర్ట భాగేన శీర్షకం సార వేదకం 1] లగ 

పాదహీన ద్వ్భాగంతు స్తూప్వుత్సేధము దాహృతం ॥ 

తా॥ ఆలయము ము యొక్క యెత్తును 100 భాగములుచేసి అధిస్థానము 

వే భాగము, స్తంభము తీిభాగము ; (పస్తరము కికో భాగమును, రెండవ 

స్తంభము, 74 భాగమును . ప్రస్తరము కిక భాగము, మూడవ స్తంభము 7 

నాట్ల భాగము, (పస్తరము ఏకో భాగము, నాలవ స్తంభము రక్తి భాగము, (ప స్తరము 

౩ భాగము, ఐదవ స్తంభము 6 భాగము, (ప స్తరము 24 భాగమును, అటవీ 

స్తంభము 5శే భాగమును, నం 2+ భాగమును, ఏడవ సంభము 5] 

భాగమును, (పస్తరము 24 భాగమును, ఎనిమిదవ స్తంభము 5 భాగమును, 

(పస్తరము 21భాగమును, తొమ్మిదవ స్తంభము 4% భాగమును, (ప స్తరము 

2 భాగమును, పదియవ స్తంభము 4శ్టి భాగము, (ప స్తరము 12 భాగమునుః 

వేదిక 1 భాగము, గలము ]3 భాగమును, శిఖరము 4కే భాగమును, స్తూపిక 
1 భాగము, ఇట్లు చేయవలయును. 

21. మనుష్యకాంతము మొదలగు 6. విధములు 
న్లో తదేవోన్నత కూటాది నరకాంత మితిస్మ ఏతం | 

అ|గాకారం యుగాశంతు కిఖరేయుగనాసికా | 

పాదం |పత్యల్బనాసాధ్యం నానాపాద ధరాతలం ॥ 29 

అత్యంత కాంత మిత్యుక్తం సర్వదేవ (పియావహం । 

తదేవోన్నత కోష్టంచ నతంవొన్నత సౌష్టికం ॥ 30 

పకకాలాతు మధ్యస్థం శాలాదండేన నివకం। 

అష్టా శంశిఖరం కంఠం శిఖరంచాష్ట నాసికం ॥ 31 

నానాలంకార సంయుక్తం చతుష్మూట మిదం పరం"; 

తదేవ కూట కోష్టంచ సాంతర (పస్తరం పరం ॥1 32 

దూట కోఫాది సర్వాంగం సమసూ[త మధాపివా। 

మరత పూత మితిఖ్యాతం విమానం సర్వకామికం ॥ తికి 

6) 
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తదేవ శిఖరం కంఠం వృత్తాభం పరికల్పయత్ నహ్న | 

కాంత మితిఖ్యాతం సర్వదేవార్హకం గృహం ॥ 34 

తదేవ కర్త రూటానాం శిర కంచగలంతభథా వృతా 

కారం (పక ర్రవ్యం యత్ర దీశ్వర కాంతకం il 35 

దశ భూభాగమాఖా్యాతం తతస్తేకా దశాతలం ॥ 36 

ఇతి కాశ్యపశిల్పే దశభూమి విధానం సప్త (తింశ;ః పటలః. 

(అనుఒంధము 12వ పటము చూడుడు) 

తా॥ పెన చెప్పినదానినే యెత్రెయిన కర్ణ కూటములతో చేసిన యెడల 

మర్త్య కాంతమగును శిఖరము నలుచదరమును నాలుగు నాసికలును 

కలిగియుండి సంభములకు క్షుదనాసికలును నానావిధములై స్తంభములును 

అధిషస్టానములును కలిగియున్నయెడల, అత్యంత కాంతమగును. ఆదియే 

యెతైన శాలలతోను కర్త కూటములు పల్లముగాగాని లెక యెత్తుగాగాని 

యుండి మధ్యను పక్షశాలయును ఆది 1 దండము నిర్షమమును నిఖర 

మును గలమును £ కోణములుగాను 8 నాసికలును అనేక విధములయిన 

ఆలంకారములును కలిగి యుండెనేని చతుష్కూటమగును,. అదిర 

కూటు కోప్టములు అంతర (ప స్తరములతో గూడియుండి కూట కోష్టాది 

సమస రూపములును సమసూ తముతన యుండిన యెడల మంత 

పూతమగును, అదియే శిఖరమును కంఠమును గుండముగా నుండిన 

యెడల శివ కాంతమగును. అదియ కర్ల కూటములును శిఖరమును 

గలమును గుం డముగా నుండెనేని యాశ్వర కాంతమగును. 

22. దశభూమి లక్షణము మరియొక పద్దతి 

మానసారము 28వ అధ్యాయము. 

న్డ్ దశభూమి విధానం చ లక్షణం వక్ష్యత్సేఒధునా | 

విశాలోత్సేధ 'భక్తిశ్చ దశ భూమ్యాసు పూర్వవత్ ॥ 1 

భూకాంతం చం దకాంతంచ భువనంచాంతరిక్షకం | 

మెఘ కాంతంచా బ్రకాంతం చైవంషడ్విధ మీదితం ॥ 

ఏవం నామవశాద్ధర్మ్య విస్తారం పరికల్పయెత || 

సస 

తా॥ పది అంతస్తులుగల దేవాలయము యొక్క విధానమును: 

చెప్పుచున్నాడు. విస్తారమును యెత్తును పూర్వము చెప్పబడియున్న 
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ప్రకారము చేయవలయును భూకాంతము మొదలగు 6 భేదములుక లవ, 
వాని వానియొక్క పేరులనుబభి విసారమును కల్సించవలెను, 

23. భూరాంతము మొదలగు గీ బెదములు 

ల్లో భూ కాంతం చం[దకాంతం దశతల హర్మ్యే భాగమానేన ॥ 3 

నవ తలహర్మ్య్యవ శాత్సురో క్తవ తూటశాలా దీన్! 

కుద మధ్యమ మవం యుక్తా దేనతలె సంకల్ప |1 4 

ఉక్త హర్మ్య విశాలేత్వష్టా వింశత్యంశకం కృతా । 

ఎకై కం కూట విస్తారం మధ్యే ద్వాద శకంతుశాలాభం ॥ 5 

అనుశాలాగుణాం శేన తత్వార్మ్వే ద్వి'ద్విభాగేన హారాః । 

మహాశాలామధ్యదే చేతు షట్బాగేన భృదసం యుతం 11 6 

ఎవంతు భువనం కాంతం _శేష్టంహర్మ్య్యం దశతరే కుర్యాత్ । 

తదేవ సౌష్టిక ఏస్తారం హాదానుశాలాం ద్వి ద్వి భాగేన కుర్యాత్ 1 7 

పూర్వ వచ్చేషం చాంతరిక కాంత మిదముడితం । 

తదేవశాలా పార్శ్వెచై కందేద్యకం సౌష్ట్రకహారాః ॥ 8 

(అనుబంధము 18వ పటము చూడుడు) 

తా భూ కాంతము చం(దకాంతము దశతల హర్మ్య్యమున భాగము 

అచేత చేయవలయును. పూ ర్య ము నవతలమున చెప్పబడియున్న 

(పకారము కూటములు శాలలు మొదలైనవి కుద మధ్యమముల 

యందు ఆలోచనతో చేయవలెను. ఆనగా క్షుుదమున భూకాంతమును 

మధ్యమమున చం దకాంతమును చేయవలయుననుట. ఆలయము 

యొక్క విస్తారము 28 భాగములుచేసి కూటవిస్తారము 1.1 భాగమును, 

మధ్యనుశాల 12 భాగములును, అనుశాల 3 భాగములును దాని (పక్కల 

2.2 భాగముల చొప్పున హారములను మహాశాల యొక్క మధ్యభాగమున 

6 భాగములు భృదమును చేయవలెను. ఇది భువనకాంతమగును ఉత్తమ 

దశలహర్మ్యమున నిటు చేయవలయును, అదియే కూటము హారము 

అనుశాల 2.2 థాగములచొప్పున చేయవలయును. మిగిలినపనులన్ని 

యును మునుపటివలెనే చేయవలయును. దీనిని వ్యోమకాంత మందురు, 

పె చెప్పినదానినే శాలయొక్క యిరువైపుల 1 గాని లేక సగముగాని కూట 

మును హారమును చేయవలయును, మరియు, 



తన్మధ్య చతురంశేన శాలాభ ద యు క్తమబ్దకాంతకం ॥ ( 

శేషం పూర్వవ దుర్దిషం కుర్యాధ శతలహర్మ్య్య విస్తారే ॥ 

తా॥ మహాశాల 6 భాగములుచేసిరేని ఆది మేఘకాంతమగును 

దానిమధ్య 4 భాగములు భృదమును రచించిన యడల పద్మ కాం€ 

మగును. మిగిలినపనులన్ని యును మునుపటివలెనే చేయవలయును. 

నో జన్నాది స్తూపి పర్యంతం తుంగే గణ్యంచాధునా వక్యామః il 1( 

తుంగే స త్యంశషష్యంశం గువాంశం తుమసూరకం। 

తద్ ద్య నుంపాద తుంగం సా త్రదర్తం (పస్తోదయం I 1 

తడూర్జె2=ం(ఘి శ రాంశంస్యా త్తదర్హం (ప.సరోన్నతం ] 

సార్దవేదాంశకంపాద మూర్తే మంచం ద్వయాంశకం [1 1 

వేవాంశంచాం ఘి తోత్తుంగం త స్వార్దం ప సరోన్నతం | 

తద్ ద్వయంచోర్డ కే పాదం సారాంశం (ప సరోన్నతం 11 |. 
ఇ (ఇతి. en) నా 

తదూర్చె3=౦|ఘి గుణాంశంస్యా తదర మూర? మంచకం । 
జ ఎం టట అబ 

ద్య్యర్తాంశంపాద తుంగంస్యాత్ సపాదాంశంతు (ప స్తరం 1 1 

పాదంద్వ యాంశకం కుర్యాచ్చివాంశం (ప సరోదయం | 

తద్ద్వ యంచోర్హ పాదంస్యా త్రదర్ద మూర్హ( మంచకం ॥ కై 
a అవి రలు ఠి 

ద్విభాగం చోర్ప్రుపాదంచై కాంశంచోపరిమంచకం । 

తత్సమం వేదికోత్సేధం (గీవతుంగం కలాంశకం ॥ 1 

వేదాంశం శిఖరోత్తుంగం శేషోంశంతు $ఖభోవదయం । 

ఊర్త చోర్ద్యతవే సర్వే కర్ణహర్మా్యది మందితం ॥ 1’ 

ఎక భాగం ద్వి భాగంవా చాంతశ్ళా వృతాలిందకం । 

అధిష్టానోప ఫీఠేవా మహో వేద్యాది మేవవా ॥ 11 

ఊర్ట్వేరోర్ట్యతవే కుర్యాత్సర్వాలంకార సంయుతం । 

నానాలంకార సర్వాంగం యుక్త్యాపాగుక్త వన్నయేత్ i 1‘ 

పంజరం శిఖరంపాదం మసూరం (ప స్తరంవలభి తోరణకూటం 1 

కల్పయేత్ దశ తలాఖ్యని మానే చి తమల్ఫ మధ్య । 

మహదల్పనాసికం 11 2( 

ఇతి మానసారే వాస్తు శా ప్తేం దశతల విధానం నామ అష్ట వింగోఒధ్యాయః 
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ఎత్తును 63 భాగములు చేసి అందు. అథిజ్ఞాన ము కి భాగము, సంభము 

6 భాగము పస్తరము కి భాగము, రెండవ సంభము 5 భాగము, 

(పస్తరము 2: భాగము, మూడవ సంభము 4 భాగము, (ప సరము 
2 భాగము న నాల్లవ సంభము 4 భాగము (పస్త సరము 2 భాగము, ఐదవ 
స్తంభము శీ భాగము, పస సరము 1, భాగము, అఆజవ సంభము 

ఏ భాగము, (పస్త సరము షి భాగము, ఏడవ స్తంభము 21 భాగము, (పస 

రము 12 భాగము, ఎనిమిదవ సంభము 2 భాగము, (ప స్తరము 1 భాగము, 
తొమ్మిదవ సంభము 2 భాగము, (పస్త్రరము భాగము, పదియవ స్తంభము 

2 భాగము, (ప స్తరము 1 భాగము, వేదిక 1 భాగము, గలము 2 భాగము, 

శిఖరము 4 భాగము, స్తూపిక 1% భాగముప్నైపె అంతసులయందు 
అన్నిటియందును కర్ణ హర్మ శవము ములు మొదలైన వానితోనలంకారముగ 
చేయవలెను లోపల ఆ లింగము ప్ చుట్టూ 1 భాగముగాని 2 భాగములుగాని 

చేయవలెను. ఆధిషానము ఉపపీఠముగాని లేక మహావేదిక మొదలైనవిగాని 
చేయవచ్చును. పెపె అంతస్తుబయందు అన్ని అలంకారనులతో యిట్లు 

చేయవలెను, అనేకవిధములైన అలంకారములతో అన్ని రూపములను 

ఆలోచనతో పూర్వము చెప్పబడి యుండినట్లు చక్కగా చేయవలెను, 

పంజరము శిఖరము స్తంభము ఆధిషానము (ప స్తరము వలఖితోరణము 
కూటము మొదలైనవి చేయవలెను. దశ తలమను విమానమున చిత 
ములు కుద మధ్య మో తములయందు క్షుదనాసిక లుండవలెను. 

24. దశ భూమికము (ద్రావిడ పద్ధతి 
సమరాంగణ 62వ ఆధాకయము. 

తా॥ ఆధిషాసము మొదలు సూపికవజకు యెతును చెప్పుచున్నాడు 

స్డ॥ ఇదాని మఖధాస్యామః (పాసాదందశ భూమికం। 200 
ఏకోనాశీ తిరుత్పేధః కరా స్ట ద్వి సృృతిఃపునః । 

షట్సంచాశత్స_రాః కర్ణ మానాతో (బూ మోజధభాగశః ॥ 201 
ఏకాదశ కరోత్సేధా కార్యా పథమ భూమికా । 

సార్టాన్ నిదశ ద్వితీయాస్యాత్ తృతీయాతు కరాన్దశ ॥ 202 

సారానష్టా చతుర్ధితు సప్తః నె సార్హాస్తు పంచమి | 
షష్టి సప్తకరా పోకా సప్త్రమిషట్కారాభ వేత్ ॥ 203 



(తిహస్తా దశమికార్యా వేదీసాంశంకర ద్వయం ॥ 204 

ఘంటా కుర్యాత్ (పమాణోన సార్దంకర చతుష్టయం | 

ఏవ మేవ సముద్ది స్టో విన్యాసోదశ భూమికే & 205 

తా॥ పది అంతస్తులు గల దేవాలయము యొక్క కొలతలను చెప్పు 

చున్నాడు. ఎత్తు 79 హస్తములును, విస్తారము 56 హ స్తములును, కర్ణ 

మానమునుండి కొలతలను నిరయించవలెను, మొదటి అంతస్తు 11 

సములును, రెండవ అంతస్తు 104 హస్టములును, మూడవ అంతస్తు 10 
ములును, నాబ్దవ అంతసు 8 కే హస్తములును, ఐదవ అంతస్తు 7 
ములునుు, ఆజవ అంతసు 7 హ సములును, ఏడవ అంతస్తు 6 హస 

mr) వి 

స్త 
స 

హ స్త్రములును, పదియవ అంతస్తు 8 హస్రములును, జసెన ' ఎదిక 

హ స్తములును, ఘంట 4కే హస్తములును, తదుపరి పద్మము 6 అం. 
కలశము 21 అం. ఇట్లు దశతలమును చేయవలయును. 

(అనుబంధము 14వ పటము చూడుడు) 

25. ఏకాదన భూమి విధానము 
కాశ్యప శిల్పము 88వ పటలము, 

సో అధవక్షే విశేషేణరు[ద భూమి విధానకం | 

పాసాదమాన విధినా సంగహెత్త్సు తతోదయం ॥ l 
తిధ్యంశం విభబేతారం గుంరాంశం గర్భగేహకం । 

పకొంశం గృ హపిండిస్యా దలిం|దంత్వేక భాగయా ॥ 2 
ఏకాంశం కండ్యవి రార మలిం(దంతు శివాంశకం | 
హారాంతర మధాం కేన కల్ప యేత్తు యధా(కమం ॥ 3 
అలిం దం వాక పి స్రంభంవా ఘనభిత్తి తధాజపివా } 

(పస్తరాంతం ఘనంవాజపి తదూక్ర్వైషాలింద మేవవా ॥ శ 
విన్యాస సూ తయోరంత ర్వ్యాసః పకాంశ భాజితే। 

శివాంశం కర్లకూటం స్యాత్స క్షశాలా ద్విభాగయా ॥ 

మధ్య శాలాగ్నిభాగాస్యా దర్రాంశం పంజరంభవేత్ । 

హారాంతరంచ తత్తుల్యం, కల్చై్య వంహ్యాదిభూతవే ॥ 
తదూర్ర్వ భూవిశాలంతు మనుభాగ విభాజితే । 

SH 
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నివాంశం కూటవిసారం రోష్టంతద్ ద్విగుణాయతం [1 7 

శేషం హారాంతరం కూ్యతం తిభాగైకంతు పంజరం । 

పరిజరం కూటకోష్టంచ సంఖ్యావై (పాగివైవతు ॥ 8 

తా పదకొండు అంతస్తులు గల దేవాలయము యొక్కువిధానమును 

చెప్పుచున్నాడు. (ప్రాసాదలకణుమున _ చెప్పుబడినరీతిగా విస్తారమును 
ఎత్తును చేయవలెను. ఆవిస్తారమును 15 భాగములుచేసి గర్భాలయము 

3౩ భాగములును, గోడ 2 భాగములును, అలిందము 1 భాగమును, గోడ 

1 భాగమును, అలిందము 1 భాగమును, హారము 1 భాగమును, చేయ 

వలయును. అలిందముగాని స్రంభముగాని లేక లావుగల గోడగాని 

(పస్తరము వరకు లావుగా దిమ్మగానిచేసి దానిపైన యలిందముగాని 

చేయవచ్చును. (పస్తరము యొక్క పెభాగమును 15 భాగములుచేసి 

కర్ణకూటము 1 భాగము, (పక్కలనుండెడి శాలలు 2.2 భాగములు, మధ్య 

శాల క భాగములు, పంజరము శే భాగము, హారము శ భాగము. ఈ (ప్రకార 

ముగా కూటములు 4ను, శాలలు 12ను పంజరములు 16ను హారములు 

32ను చేయవలెను. దానిమై అంతస్తును 14 భాగములుచేసి కూటము 1 

భాగమును, కోషము 2భాగమును, మిగిలినది హారాంతరమును. హారములో 

కవ వంతు పంజరమును మొదటి అంతస్తువలనే అన్ని రూపములను 

చేయవలయును. (మూడవ అంతస్తును 18 భాగములును, నాల్గవ 

అంతస్తును 12 భాగములునుచేసి కూటములు శాలలు పంజరములు 

హారములు అదియే సంఖ్యతో చేయవలెను (మూలములో కనపడలేదు) 

కో తదూర్ద్వ్య భూమివిస్తారం రుదాంశంతు విభాజితే | 

పంజరం కూటకోష్టంచ (పాగివైవ _పకల్పయేత్ ॥ 9 

తస్యోర్ట్వ భూమివిస్తారం దశభాగ విభాజితే | 

కూటంచైవంతు కోష్టంచ సంఖ్యామానంచ పూర్వవత్ ॥ 10 

తదూర్హ్వ భూనవాంశేతు కూట వ్యాసంశివాంశకం । 

అధ్యర్దాంశంతు కోష్టానాం శేషంహారాంతరం భవేత్ ॥ ll 

హారాంతర (తిభాగ్రైకం పంజర వ్యాసముచ్యతే | 

(పాగ్యతూ్కూటాది సంఖ్యాఃన్యుః కల్ప యేచ్చిల్చ విత్తమః ॥ 12 

అష్టాంశం విభజేదష్టభూ మేశైవంతు విసరం । 

కూటవిసారమే కాంశం మధ్యశాలా ద్విభాగయా ॥ 13 
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పంజరవ్యాస మేకాంశం హరాంతంచ తదరకం । 

చతుష్కూ తం చతుఃశెలం ఏంజరావ్టక 

హారాంతరంక లా సంఖ్యా 6 ఫ్రీ 3 చ 

నవభూమి విశాలంతు స ప్రథా విభజేశ్పమం ॥ 1 

పటి ౧ an రూటవ్యాస ముధాంశేన *షదీర్హం ద్విభాగయా | 

శేషంహారాంతరం ఖ్యాతం త త్తిభాగైక పంజరం ॥ 1 

తా! ఐదవ అంతస్తును 11 భాగములుచేసి పంజరములుజాటజబుల 

కోప్టములు మునుపటివలెనే చేయవలయును. ఆజవ ఆంతసును! 

భాగములుచేసి కూటములు కోష్టములు మున్నగునవి పూర్వమువలె? 

చేయవలెను. ఏడవ అంతస్తును 9 భాగములుచేసి కూటము 1 భాగమును 

శాల 1! భాగమును, మిగిలినది హారాంతమునుబేసి ఆందులో కవ వంత 

పంజరమును చేయవలెను. దానిపై అంతస్తును భ్రాగములుచేసి కూటము 

1 భాగమును, మధ్యునుశాల 2 భాగములును, రన 1 భాగమును 

హారము సై భాగమును చేయవలయును 4 కూటములు 4 గాలలు 

సంజరము 16 హారములు చేయవలెను. ఇది యెనిమిదవ  అంతస 

లక్షణము. దానిపై అంతస్తును 7 ఖభాగములుదేసి కూటము 1 భాగ ముశాః 

2౨ భాగములు మిగిలినది హరాంతరము అందులో మూడవ వంతు పంజరమ 

1 

ఇట్ల తొమ్మిదవ అంకస్తున చేయవలయును, 

ఖో దశభూమి విశాలంతు రసభాగవి భాజితే! 

(పాగ్యతూ టంచ కోష్టంచ పంజరంచ (పకల్పయేత్ [1 1 

ఏకాది పంచ భూమ్యుంతం భద పంజర సంయుతం ! 

పంజరం భూపరిపాత్తు భ్యదంవా భ[దపంజరం ॥ } 
© ~~ 

ఊర్త భూమి విశాలంతు గుఖుఖాగ విభాజితే | 

మధ్య భ్మదం తదేకాంశం, దండమానేన నిరతి; || l 

తా పదియవ ఆంతస్తును 6 భాగములుచేసి లోగడ ఆంతస్తునక 

వలెనే కూటములు శాలలుపంజరములు హరములు చేయవలెను. మెద! 

ఆంకసునుండి అయిదంతసులవరకు భద పంజరములను చేయవలెను 

పంజరము యొక్క వై సెభాగమున భదమునుగాని భద పంజరమునుగా, 

చేయవలయును పదునొకండవ అంతస్తున అనగా శిఖరభాగమున విస్తా 

మును ౩ భాగములుదేస అందు 1 భాగము మధ్య భ( దము మును రచిం,: 
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వలెను. ఆ భ దమము యొక్క నిశ్రమము! దండము విస్తారము కలిగి 

యుండవలెను, 

క్లో (పాసాదస్య తుచోత్సేధం నత్రాంశం చ| తయో దేశం! 

కృత్వాసార్దం యుగాంశంతు, ఢరాతఅము దాహృతం ॥ 20 

పాదోచ్చం సార్టవస్వంశం. మంచమానం యుగాంశకం | 

వస్యంశఆ చరణాయామం పాదోనంచ యుగాంశకం ॥ 21 

చరణం సార సష్లాంశం (పీ స్తరం సార్టవహ్నికం | 

సపాంశం పాడదీర్హంతు సపాదాగ్నిక మంచకం ॥ 92 

అఆర్హాధికం షడంశంతు పాదోచ్చమగ్ని మంచకం । 

షడంశం పాదకుంగంతు పొదో నృత్యంశ మంచకం ॥ 23 

సద్విపాదంతు భూతాంశం పాదదీర్హ ముదాహృతం | 

ఆర్హాధిక ద్విభాగంతు ఏ స్తరస్యోదయం భవేత్ ॥ 24 

సపాద పంచభాగంతు పాదోదయ ముదాహృతం | 

సార పకాంశమంచోచ్చం భూతాంశం చరణోదయం ॥ 25 

సపాద పక్షభాగంతు మంచమానము దీరితం | 

పాదోన పంచ భాగంకు చరణోదయ మీరితం ॥ 23 

మంచమానం ద్విభాగంస్యా త్పార్ట వేదాంశ మంఘికం | 

సతి పాదశివాంశంతు (ప స్తరస్య సముచ్చ కం 1 లో 

శివాంశం వేవెకామానం కంఠోచ్చం సొర్దభాగయా | 

ఆర్జాధికంతు వేదాంశం శిఖరోదయమిష్యతే ॥ 28 

పాదోనంతు ద్విభాగంస్యాత్ స్తూ పేరు దయమిష్యతే । 
హోమాది స్తూపిపర్యంతం యుగ్నాశం పరికల్పయిత్ 1 29 

తా॥ దేవాలయము యొక్క యెత్తును 113 భాగములు చేసి అధి 

స్థానము 44 భాగములు, స్తంభము 84 భాగములు, (ప్రస్తరము 4 భాగ 
ములు, శతెండచ సంభము 8 భాగములు, (పన్తరము 3% భాగములు, 

చూడవ స్తంభము 7] భాగములు, ప సరం 3ెభా, నాల్హవ స్తంభము ? భాగ 

ములు (పస్తరము 3కే భాగములు, ఐదవ స్తంభము 64 భాగములు పస్త 

రము 8 భాగములు, ఆజవ సంభము 6భా పస్తరం 23 భాగములు, ఏడవ 

ప్తంభము 5 భాగములు, (ప సరము క్షీ భాగములు, ఎనిమిదవ స్తంభము 

రక భాగములు, ప స్టరము 2కే భాగములు, తొమ్మిదవ స్తంభము త్ భాగ 

7) 
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ములు, ప సరము 2, భాగములు, పదియవ స్తంభము 42 భాగములు, 

(పస్తరము 2 భాగములు, పదునొకండవ స్తంభము 44 భాగములు, (వస్త 

రము 13 భాగములు, వేదిక 1 భాగము, గలము 1 భాగము, శిఖరము 
44 భాగములు స్తూపిక 1* భాగములు చేయవలయును. ఆధథిష్టానము 

మొదలు స్తూపికవజకు నలుచదరముగా చేయవలయును. 

26. |బహ్మకాంతము మొదలగు 7 భేదములు 
హో శిఖరేతు చతురికు మహానాసీ సమన్వితం | 
య (బో. 

పాదం _పత్యల్పనాసాథ్యం (బహ్మ కాంతం తదుచ్యతే ॥ 30 
సౌషికం సాంతరం మంవం విజయం తదుదాహృతం | 

తదేవ తతకూటంచం నంతా; కోస్టూః సమంచకాః |! 31 

సర్వార్థక మిదంఖ్యాతం సర్వ దేవార్ణకంపరం | 

తదేవ శిఖరం కంఠం వృ త్తమష్టా శ వేదికా! 32 

ఇం|దకాంత మితిఖ్యాతం సర్వ దెవార్ణకంపరం | 

తదేవమధ్య భ|వాథ్యం కూటకోష్టా సమౌాతతొ॥ తేరి 

సమంచం వావిమంచంవా కూటశాలాచ పంజరం | 

గలపకాశాల కంపోక్తం (బహ్మ విషమ్లు శివార్హకం ॥ 34 

తదేవ శిఖరం కంఠం వృతమప్టా(శ వేదికం ! 

ర్ముదకాంత మితఖాగతం విమానం సార్వదైవికం | లిప్ 

తదేవ కర్ణకూటంతు భదయు కర్ణకూటకం । 
తదేవ సౌష్థక్రానాంతు శీర్ణకం మండలాకృతిః ॥ 

నామ్నాకర్ల విశాలంతు సర్వదెవపియం గృహం | 

ఏవమేకాదశ భూ మేర్హకణం పరికీ రితం |) 

ఇతికాశ్యపశిల్చె రుుదభూమి విధానమష్టా (తింశః పటలః 

(అనుబంధం 16వ పటము చూడుడు) 
తా శిఖరమున 4 దిశలను మహా నాసికలును, (పతి సంభమునందు 

మదనాసికలును చేసినచో (బహ్మ కాంతమగును కూటములకు (పస్తరము 

లను చేసిరేని విజయమగును అదియే విసారమైన కూటములతోను శాల 

లతోను (ప స్తరములతోను చేసిన యెడల సర్వార్థ కమగును. అదియే శిఖ 

రము గలము గుం[డమును, వేదిక 8 కోణములును చేసిరేని, ఇం దకాంత 

మగును, అదియే మధ్య భదములును కూటములును కోష్టములును సమౌ 

నముగాను _పప్రరములతోగాని (పస్తరములు లేకుండాగాని కూటములు, 

లి 
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శాలలు, పంజరములు కలిగిన యెడల గణీకమగును. ఆదియే శిఖరము 

ను గలమును గుండముగాను వేదిక ,8 కోణములుగాను చేసిరేని రుద 

కాంతమగును అదియే కర్ణకూటములకు భ్రదములును శిఖరము గుండము 

గాను చేసిరేని కర్ణ విశాలమగును. 

21. వికాదశ భూమి మరియొక పద్దతి 

మానసారము 29వ అధ్యాయము _ శంభుకాంతము మొ॥గు 6 విధములు 
శ్లో! ఏకాదశ తలవిధిం లక్షణం వక్ష్యఇతేధునా | 

శంభుకమీఇఒన కాంతంచ చం[దాఖ్యం యమకాంతకం ॥ క్షే 

వ(జకాంత మర్క కాంతంచ స్యాతో|కమాద్రర్మరనామక౦॥ 

రుడహర్మే్యే తలేతారే చె కోనపింశదంశకం ॥ 2 

రూటానాం చద్విభాగం స్యాన్మహా శాలానవాంశకా | 

అనుశాలా యుగాంశంస్యాద్ధారా చద్వి ద్విభాగికం ॥ వి 

మహాశాలా యామ ధ్యతు భదశాలా శరాంశకం |; 

శంభు కాంతమితి [పో క్రం సర్వాలంకార సంయుతం ॥ 4 

తదేవ నాసిమధ్యతు ది భాగం భద సంయుతం । 

ఈ శకాంత మితిపోక్షం కుద హర్మ్యాడి చేరితం ॥ 5 

మధ్యమేకాదశతలె తింశద్బాగ విశాలకం | 

మహాశాలా దశాంశంస్యాన్మథధ్య భదం శరాంశకం 11 6 

తత్పార్శే) ఎకె కభాగేన కూటం హారాస పంజరం | 

తదేవ వేదభాగేన భదశాలాచ మధ్యమె॥ 7 

శేషం పాగుక్త వతు ర్యాచ్చం[ద కాంతమి తిస్మృతం । 

తదేవకూట మే కాంశంస్యాదను శాలాపంచ భాగికం॥॥ 8 

(తిపాదం భద సంయుక్తం త త్తింభాగై క భాగికం | 

యమ కాంతమితి పో కం సర్వాలంకార సంయుతం ॥ 9 

(అనుబంధం 15వ పటం చూడుడు) 

తా॥ పదునొకండు అంతస్తులు గల దేవాలయ విధానమును చెప్పు 

చున్నాడు. శంభుకాంతము, ఈశ్వర కాంతము, చం[దకాంతము, యమ 

కాంతము, వ జకాంతము, సూర్యకాంతము అని 6 విధములు కలవు. 

ఆలయ విస్తారమును 19 భాగములుబెసి కూటము 2 భాగములు, మహాశాల 

9 భాగములు, అనుశాల 4 భాగములు, హారము 2.2 భాగములు, మహాశాల 

యొక్క మధ్య భ్యదశాల 5 భాగములు చేసిరేని శంభుకాంతమగును, అది 



మగును, ఇవి క్షుుదహర్మ్య్యములు మధ్యమ ఏకాదశ తలమున విస్తారముః 

కి0 భాగములుచేసి మహాశాల 10 భాగములు, దాని మధ్య భదము $5 భా 

ములు, వాని (పక్కల 1.1 భాగము కూటమును, హారము పంజరము, 

కూడి యుండవలెను అదియ భ। దశాల 4 భాగముల మధ్యనుచేసి మి 

లినవి మునుపటివలెనే చేసినచో చందకాంతమగును. అదియె కూటవ 

1 భాగమును అనుశాల 5 భాగములును భదము శి భాగములును, దా 

యొక్క ౩ భాగములలో 1 భాగము నిర్గమము చేసిన యమకాంతమగున 

శో॥ (శేష్టహర్మర్థ విశాలేతు చైకవింశ తిభాజితే | 

ద్వి ద్విభాగేన కూటం స్యాధ్రారంచ ద్వి ద్విభాగతః 

హారాచతద్ ద్వయోర్మధ్యే చానుశాలా శరాంశకం | 

తన్మధ్యే త త్రింభాగేన భృదం కుర్యా ద్విచక్షణుః ॥ ] 

మహాశాల నవాంశేన మధ్య భద శరాఎశకం | 

తన్మధ్య భ దశాలాచ బంధు భాగేన యోజయేత్ ॥ ] 

ఏవంతు వ(జ కాంతంస్యా దరు కాంత మిహోచ్యతే | 

తదేవ శాలాపాంతేతు పార్నేచై కేనసౌష్థికం Hi ] 

తద్ ద్వయోరంతరే దేశే తత్సమం కుడహారయోః । 

పూర్ణ వత్క్కూట విస్తారం శేషం హారంస ప..-జరం 1 | 

తన్మ ధ్యేతు (తిభాగేన క్షు దశాలా విశాలతా । 

తత్సార్భ్వేతి (క భాగేన హారమ ధ్యేస భృదకం ౪ 
శతు దశాలా (తిభాగేన మధ్య భద సమ త | య 
క్ష దహారాచ సర్వేణాం నాసికా పంజరాన్వితా ॥ 

తా॥ ఉతమ హర్మరమ యొక్క విశాలమును 21 భాగము చేం 

వలెను. 22 భాగములు కూటమును, 22 భాగముల, హారమును, హా 

ముల యొక్క రెంటి మధ్య అనుశాల 5 భాగముబమును, దాని మ 

మూడవ వంతు భ(దమును, చేయవలయును వమవభాన అ 9 భాగముల; 

దానిమధథ్య భృదము ష భాగములును మరల దాని మధ్య భ్యదశాల 4భా 

ములను చేయవలయును ఇది వజ కాంతమగును పై చెప్పన దాని 

శాల యొక్క పక్కను 1 భాగము కళ్లకూటమును చేయవలయును, 

రెండు శాలల యొక్క మధ్య (పనేశమున దానితో సమానముగా త్లుదహా 



4వ భాగము 53 

మును చేయవలెను. కూటములను మునుపటివలెనే విస్తారమును చేయవల 

యును. మిగిలిన దిహారమును అందులో పంజరమును కూడ చేయవలెను. 

దాని మధ్య మూడు భాగములు కుదశాల యొశ్కి విస్తారమును చేయ 

వలెను. దాని (పక్కులయందు రిక భాగము.. హారములును వాని మథ్య 

భ(దములును క్షుదశాల 3 భాగముల ను అందు మధ్య భదముతో జేయ 

వలను. కు దహారముల్నా జికిని నాసికా పంజరము లుండవలయును, 

కో మధ్యే మధ్యే మహానాసి న్మేతశాలాచ పార్వ్వయోః । 

సర్వాలంకార సంయుక్తం షడ్వినం పరికీ ర్రితం i 17 

శేషభాగంతు సర్వేణాం యు క్యాతతైెవ యోజయేత్ | 

ఏవం విస్తార గణ్యంస్యాత్తుంగ గవ్యుమి హోచ్యతే I 18 

జన్మాదిస్తూపి పర్యంతం చోక్తవక్చం (గవాం విదుః |; 

ఏకాదశాంశ భాగేన దశతలోద_యాధకం ॥ 19 

తదేవసార్థ పహ్నంశం మసూరోత్తుంగమిష్యతే | 

సపాంశం పాదదెక్ష్యం స్యా త్తదర్హం _పస్తరోదయం i < 

శేషం (పాగుక్ర వద్ధణ్య మెచాదశ తలోదయే । 

తలొర్ద్వోర్హ్యతనె సర్వం కర్ణ హర్మ్యాది మండితం ॥ = 1 

బఎకభాగం ద్యిభాగంవా పరితోఒవిందమిష్యతే । 

నానాధిఘహ్రైాన సంయుక్తం నానా పాదైవలంకృతం ॥ 29 

శాలాకూ కైశ్చ హారైశ్చ వోక్త వత్సమలంక్ళతం । 

హారాంతరే కదూటశాలా (గీవ దెశో క్ర దేవతాన్ ॥ 99 

అనుశాలాష్ట దిక్సాలాం సత్తదాాహన సంయుతం | 

యక్ష విధ్యాధరా దీనాం గముడాద్ని విన్యసెత్ J 94 

గా ధిపగణైశ్నెవ సర్వహర్మెషు నిక్ష మత్ ॥ 25 

ఇవి మానసారే వాస్తుశాస్త్ర ఏకాదశ తల విధానం నామ 

నవఏింశోఒధ్యాయః 

తా। మధ్య మధ్య మహారాసికలును, (పక్కల నేతశాలలును, 

కలిగియుండవలెను. ఇల్లు 6 విధములని తెలియవలెను. మిగిలిన పను 

లన్నియును ఆలోచనతో చేయవలెను, విస్తారమును చెప్పితిని. ఎత్తును 

చెప్పుచున్నాను, అధిష్థానము మొడల. స్తూపిక వరకు దశతలమున చప్పి 

యున్న దానికంటె 11 భాగములధికము చేయవలయును. అదియే కి్టి 



ఏ6 భం టు ౦ ఆ లొక నుల 

ఏవ మాదితలం కుర్యాదూర్హ్వం రు దతలో క్రవత్ | 

స ప్ర వింకో త్రరశతం కృత్వా హర్మో్యోదయం ద్విజ ॥ 9 

ధరాతలొచ్చం భూతాంశం నవాంశం చరణోదయం | 

సార్హ వేవాంశం మంచోచ్చం శేషం రుుదతలో క్రవత ॥ 10 

ఎవం భానుతలం (పోక్తం తయోదశ తలంశృణు ॥ 1i 
ఇఒ ఇది కాశ్యపశిల్నే భానుభూమి విధానమ్కోన చత్వావింశః పటల; 

తా॥ పదిరెండంతస్తులు గల దేవాలయ విధానమును చెప్పుచున్నాడు 

అలయముల యొక్క విసారమును (పాసాద మానమున చెప్పబడియున్నది 

దానిని 17 భోగములుబేసి దానినే కర్ణకూటముల యొక్క శిఖరములు 

మొగ్గలువలె చేయవలెను. గర్భ మందిరమును 5 భాలను, గోడ 2 భా, లను 

అలిందము 1 భా, మరల గోడ 1 భా, దాని (పక్కను అలిందము 1 
భాగమును, హారము 1 భాగమును చేయవలయును. లేక గర్భమును క్రి 
భాగములును గోడ క భాగములును, చేసి మిగిలినవి మునుపటివలెనే చేయ 
వలయును. (పస్తరము పెనను 17 భాగములు చేసి మధ్యశాల క భాగ 

ములును, క ర్ణరూటము 1 భాగమును, ఆ రెంటి మధ్య 2 భాగములు శాల 

యును కూటము యొక్కయు శాల యొక్క యు మధ్యను, శాలల 

యొక్క రెంటి మధ్యను 1 భాగము పంజరమును చేయవలెను, అది కర 
రూటమువలెనె యుండవలయును. సారమును అందులో సగము వేయ 

పలెను కద పంజరములను కూడ హారములో చేయవలయును. ఇట్లు 

మొదటి ఆంతస్తును చేసి ఆమైన ఏకాదశ భూమియందు చెప్పబడిన (పకా 

రము వరుసగా అన్ని అంతస్తుల యందును చేయవలెను. ఆలయము 

యెత్తును 127 భాగములువేసి అధిస్టానము 5 భాగములును, సంభము 

యెత్తు 9 భాగములను, (ప స్తరము 4శి భాగమును చేసి మిగిలినవియేకాదశ 

తలమువలెనే అన్నియును చెయవలెను 

(అనుబంధము 18వ పటం చూడుడు] 

30. ద్వాదశభూమి మరియొక పద్ధతి 
పాంచాలము మొదలగు 19 విధములు 

మానసారము 30వ అధ్యాయము 

కో అన్యభూమి విభానంచ లక్షణం వక్యతేఒధునా 

భూమిలంబ విధానేతు విస్తారోత్సేధ ముక్తవత్ ॥ i 
కుదాల్బ మధ్య ముఖ్యేమ యన్మానోరమ్య మానయేత్ । 



వ్? 

విమానస్య విధా నెతు చో క్తవద్భక్తి సంగహం 11 వై 

పాంచాలం (దావితం చైవ మధ్య కాంతం కలింగకం | 

వవిరాటం 'కేరలం చెవ వింశకం మాగధం తథా ॥ త్రి 

జనకం ముర్హకం చైవ దశకాంతం (పకిర్తితం ( 

రవి భూమి విశాకేతు చాషా వింశాంశకం భవేత్ | టీ 

మహాశాలా దకాంశం సచ్చెషం పూర్వవదాచరేత్ । 
పాంచాలం (దావితం చైప రవిభూమ్యల్ఫ్స హర్మగకే / 5 

మథ్యమాలయ విస్తారే [తయస్త్రింశ ద్విభా జితే | 

తిభాగం కూట విస్తారం త్వేకాంశం మధ్య భదకం ॥ 6 

మహాశాలా నవాంశం స్వాచ్చెషం పూర్వవదా చరేత్ | 

మధ్య కాంతమితి పోక్తం తస్యకూటం ద్విభాగికం | 7 

ఆనుశాలా షడంశం స్యా త్రసారంగం పూర్వ దర్భ వత్ | 

ఎవంక లింగకాంతం సాగన్నానాలంకార సంయుతం 1 8 

తా|| పదిరెండంతస్తులు గల చవాలయము యొక్క విధానమును 

చెప్పుచున్నాడు..భూమి లంబ విధానమున చెప్పబడిన రీతిగా విస్తారమును 

ఎత్తును చేయవలెను. క్షుదము, మధ్యము, ముఖ్యము, అను వేదముల 

1పకారము ఏ మానము అందముగా నుండునో ఆ (పకారముగా నిర్ణయించ 

వలెను. విమానము యొక్క విధానమున చెప్పబడిన (పకారము భాగము 

లను చేసి పాంచాలము, (దావిడము, మధ్యకాంతము, కలింగము, వరా 

టము, కేరలము, వింశకము, మాగధము, జనకము, ఘూర్జరము, అను 10 

విధములను ద్వాదశ తలమున చేయవలెను. విస్తారమును 28 భాగములు 

చేసి మహాశాల 10 భాగములును, మిగిలిన వన్నియును ఏకాదశ తలమున 

చెప్పబడినట్లు చేయవలెను, పాంచాలమును (దావిడమును ద్వాదశ భూమి 

యందు అల్బ హర్మ్యమున చేయవలెను. మధ్య మాలయమున విస్తార 

మును వికి భాగములు చేసి కూటము క భాగములను అందు 1 భాగము 

మధ్య భ్రదము కూడా యుండవలెను. మహాశాల 9 భాగములు చేసి మిగి 

లినవన్నియును మునుపటివలెనే చేయవలయును. దీనిని మధ్యకాంత 

మందురు. దాని యొక్క కూటము 2 భాగములను, అనుశాల 6 భాగము 

లును, చేయవలెను. దాని యొక్క రూపములన్నియును మునుపటివలెనే 
న. 

ఇ 8)... a 



యుండవలెను, దీనిని కఠింగకాంతదుందురు. అన్ని విధములైన అలంకార 
పసులతో వేయవలెను. 

(ఆనుబంధము 19వ పటము చూడుడు 

న చతురధిక (తిదశభాగం హర్మ్య్య విశాలతే | 

అష్టాంశేన మహాశాలా పార్శ్వెశాలా శివాంశకం ॥ 9 
ద్య్యంశాను పంజర కాలా తదర్హం బాంతరాలకం |; 

అనుశాలా (తిభాగంస్యా దేవాంశ మంతరాలకం ॥ }0 

ద్యరంశం పంజర శాలాచ పార్శ్వెహారం శివాంశకం । 

కూటానాంచ | తిభాగం స్యాత్సర్వంయుక్తారస భ(దకం 1 
మహాశాలా యుగాంశేన మధ్య భ ధం (పకారయేత్ తనేతనే విమానేతు 

శాలా పంజర పోడశం ॥ 12 
కు దశాలా ద్విహారాచ తన్మద్యే చాష్టకం భవేత్ | 

చతుర్థికు మహాశాలా చతుపాటం తవేతవే ॥ 13 
ఏవం వరాటళాంతం స్యాచ్చేషం భాగంతు పూర్వవత్ | 
తదేవ భూతభాగేన ఫీ ద్రశాలా విశాలకం | 14 
హారాచ త త్తి9భాగేన యుక్త్యాచ సమలంకృతం | 
శేషం (పాగుక్త వత్కుర్యాత్తు దేవ కేరల కాంతకం ॥ 15 

తదేవ హారాంతన్మధ్య చైక భాగేన సౌస్టికం | 
వింశ కాంతమితి |పోక్రం శేషం పూర్వవదా చరేత్ ॥ 16 
తా॥ దేవాలయము యొక్క విస్తారము 384 భాగములు బేసి మహా 

శాల 8 భాగములను, (పక్కను శాల 1 భాగమును, 2 భాగములు అనుశాల 
పంజరము, అందులో సగము అంతరాలము అనుశాలను క భాగములు చేసి 
అందు 1 భాగము అంతరాలము పంజరపు శాల 2 భాగములు, దాని 
(పక్కను హారము 1 భాగము, కూటము క భాగములు అందులో భ( దము 
1 భాగము కూడా చేయవలెను. మహాశాల 4 భాగములు మధ్య భ| దమును 
కూడ చేయవలెను. విమానము యొక్క (పతి అంతస్తునను శాలలు పంజర 
ములు 16ను, క్షుదశాలలు 2ను హారములు, కియును నలువైపుల మహా 
శాలలును, (పతి అంతసునను 4 కూటములను అట్టుండిన వరాటశాంత 
మగును. మిగిలినవన్నియు మునుపటివలెనే భాగములత్రో చేయవలెను, 
అదిమే కుదశాల 5 భాగములు హారములు అందులో కేవ భాగము ఆలోచ 
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నతో అలంకారము గా చేయవలెను. మిగిలినవి పూర్వము వలెనే చేయవలెను 
ఇది కేరళ కాంతముగును. అదియే హారమును దాని మధ్య పంజరమును 

ఓ భాగమును చేసి రేనివింశ కాంతమగును. మిగిలిన పనులన్నియును మును 

పటివలెన చేయవలయును. 

ఫొ! తదే వానుళాలా మధ్య భదశాలైక భాగికం | 

ఏవం మాగథ కాంతంస్యాత్కర్ష కూటంస భదకం i 17 

తదేవ మహాశాలాయా ద్విభాగం మధ్య భృ దకం | 

జన కాంతమితి ప్రోక్తం (శేష్టారవి తలాన్వితం ॥ 18 

ఏకాదశ తలోత్తుంగే తయోదశాంశ మధీకం । 

తద్బాగేన యుగాంశంతు కుట్టి మోదయమీరితం ॥ 19 

అష్టాంశం పాదతుంగం స్యా త్తదర్హం (పస్తరోదయం । 

అర్దాం శంతుశిభో పేతం శేషాంశం పాగ్వదుచ్చంయం ॥ 20 

ఏవం బ్యాదశ తలంస్యా త్తుంగం యుక్తా సమాచరేత్ | 

ఏకేన పరితజఒవిందం తదూర్ష్వోర్ర్వ తలానిచ।॥॥ 21 

ఎశకానేక తలాంతేచ చాదిభూమి వశాద్విదుః | 

అనాదృతాంశకం కృత్వా తదూర్ద్యోర్త్వ తలానిన్య సేత్॥ 22 

చక ద్వి తితు దండంవా మధ్యశాలాయా నిర్ణమం | 

మధ్యమేకం ద్విదండంవా క్షుదశాలాది నిరమం ॥ 23 

ఏవికాంశ నుధ్యర్థ దండంవా సర్వేషాం భద సర్గమం | 

తవే తవేచ పాదాది బహు కూటంచా లిందకం ॥ 24 

తా॥ అదియే అనుశాల యొక్క నడుమ 1 భాగను భదశాలను 

జెసి కర్ణకూట ములకు భృదములను కూడా చేయవలెను, అది మాగధకాంత 

మగును. అదియే మహాశాలలో సగము మధ్య భదమును చేసినచో జన 

కాంతమగును. ఇవి యు తమ ద్వాదశ తలమున చేయవలయును. ఏకాదశ 
భూమియందు చెప్పబడిన యెత్తులో 18 భాగములు కలిపి అందు అధిష్టా 

నము 4 భాగములను స్తంభము శీ భాగములును, (ప్రస్తరము 4 భాగము 
లును వేయవలెను. 1 భాగము చుట్టూ అలిందమును చేయవలెను. శిఖ 

రములో జ్జ భాగమును కలుపవలెను. దాని పె అంతస్తులు ఒక్కొక్కటి 

మొడటి అంతస్తు నుండి [కమముగా చేయవలెను... తగ్గింపు చేయబడిన 

ప్రకారము ఆకొలతనే తీసికొని పై పై అంతస్తులు చేయుచుండవలెను. 
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అనగా |కమముగా తగ్గుదలలు (గహించి చేయవలెను. 1-2-98 వండములు 

మధ్యశాల యొక్క నిరమములను చేయవలెను, క్షుదశాల మొదలైన వాని 

యొక్క నిరమము మధ్యను 1 దండముగాని లేక 2 దండములుగాని 

చేయవలెను. 1 భాగముగాని 1కే దండముగాని ఆన్ని భఖ్యదములకును నిర్గ 

మమును చేయుచుందురు. (పతి అంతస్తుని సంభములు మొదలుగాను 

అనేక కూటములును ఆలిందములును చేయవలెను. 

శో సర్వాంగం కర్ణహర్మా్యది సాంతర (పస్తరాన్వితం । 

వినాభ[దం మహాశాలా చైకశాలా సమన్వితం ॥ 25 

ఏకభ్న దోర్ర్వ శాలాచ మధ్యకోష్ట సమన్వితం | 

ద్విభ్యదా చేన్మహాశాలా మూర్దిషశాలాం |పకల్సయేత్ ॥ 26 

సభ దాచ మహాశాలా భ(దశాలా సమన్వితా । 

ఊర్హ ప్రగౌలా సభ దాథ్యం (పస్తరం సమలంకృతం || 27 

నిరమాంగం మహాశాలా కుదశాలా సవేశనం | 

యత్తతో _పాసాద మధ్యేతు మహాశాలాం (పకల్పయేత్ ॥ 28 

సర్వేషాం హారమధ్యతు క్షుదశాలాం (పకల్పయేత్ । 

యథా హర్మెతు విదికుచ కర్లకూటం వినికీపేత్ 1 29 

క్షుదశాలాయాం హారాచ వేశనం యు క్రితోన్య సేత్ | 

నాసికా పంజరా దీనాం తోరణాద్యంతు పంజరం ॥ 30 

తా కర్ణహర్మ్యము మొదలైన సమస్త రూపములను అంతర (పస్త 

రములతో గూడ చేయవలయును. మహాశాలకు భ(దము చేయకుండ యేక 

శాలతోగూడి యొక్కటియే భ(దమును పెన శాబయును మధ్యశాలయును 

చేయవలయును. మహాశాలకు రెండు భ[దములును పె శాలకు గూడ భద 

మును _పస్తరమును చేయవలెను. మహాశాల యొక్క నిర్షమము కుద 

శాల వేశనమును (పాసాదము యొక్క నడుమ మహాశాలను కల్పించ 

వలెను. అన్ని హారముల యొక్క క్షుదశాలలను చేయవలెను. హర్మ్యం 

మున యెట్లు చేయుదుమో అటులే మూలలయందును కర్ణకూటములను 

చేయవలెను. శు; దకాల యందు హారము యూకు. నేననవముంు. లతో 
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స్లో సర్వేషాం హర్మ్య్యకేహారం చో కృవత్సమలం కృతం । 

ఏకద్వి (తి ద్విభాగం వా [పాసాద నిరమం భవేత్ ॥ 31 

అధవా హస్తమానేన చైకానేకే నవర్ణయేత్ | 

ద్విభూమ్యంత తలాంతం చైకాదశక రాంతకం ॥ 82 

(కమాత్రు నిరమం కు ర్యాద్యుక్ష్యా తతెవ శిల్సిభిః | 

అనాఖ్యాతా నిచాంగాని యస్మిణ్ హర్మ్యేము చోక్షవత్ ॥ 33 

త త్తదంగాని సర్వాణి సర్వహర్వ్యేమ యోజయెత్ | 

నానాథిభ్రాన సంయుక్తం నానాపాదైరలంకృతం || 34 

నానాపంజరా దీనాం నానావర్ణై శ్రీలైశ్చతోరణం | 

నానా నాసికాకూటం నానాహారై రలంకృతం ॥ 35 

నానా (పస్తర సంయుక్తం నానాగల విభూషితం । 

నానావేదికా కుర్యాన్నానాలంకార భూషితం ॥ 96 

నానాపాలికా దీనాం నానాంగేషు స్తూపికాన్వితం । 

నానాకారంతు పద్మంస్యాన్నానాచ పాలిఫలకాదిఖిః ॥ 87 

తా॥ అన్ని హర్మ్యములకును హారమును చెప్పబడిన రీతిగా చేయ 

వలెకు. 1 గాని, 2 గాని లేక ౩ భాగములలో 2౭ భాగములుగాని (పాసాద 

మునకు నిర్ధమమును చేయవలెను. లేక హస్తముతోనైన చేయవలెను, 

1 హస్తముగాని యింకా పెంచిగాని చేయవచ్చును. రెండంతస్తులు వరకు 

11 హస్తముల వరకును వరుసగా నిరమమును చేయవచ్చును, శిల్పా 

చార్యుడు ఆలొచనతో చేయవలెను. ఇందు కొన్ని రూపములు చెప్పబడ 

కుండినను వానిని గూడ తెలిసికొని మందిరమునకు ఎచ్చటనే రూపముండ 

వలయునో ఆ ప్రకారముగా ఆయా రూపములన్నియును చేయవలయును. 

ఇట్లు ఆన్ని విధములైన దెవాలయములకును చేయుచుండవలెను. అనేక 

విధములైన అధిష్టానములును, స్తంభములును, పంజరములును, తోరణము 

లును, నాసిక లును, కూటములును, హారములును, [ప స్తరములును గలము 

లును, వేదికలును, పొాలికలును,' పద్మములను ఇంకను అనేక విధము 

లైన యలంకారములునుః ఆనేక విధములైన రూపములయందు స్తూపిక 

లును, మొదలగు వానిచేతను. 

క్ల కుర్యాత్తు సర్వహర్మ్యాణాం శిల్చిభిః సమలంకృతం । 

తవే తవే విమానస్య దికా దిక్వాది కోస్టకే ॥ 38 
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తత్ర ధేవాలయే దేవాంస్త క్రత్సాగు క్ర వన్నయెత్ | 

యక్ష విద్యాధరాదీనాం గణభూతాది రాక్షసాన్ | 39 

జన్మాది స ప్పమాతరశ్చ రోహిణ్యాచాప్ప రస్త్రియః | 

విశ్వకర్మాద్య గస్త్యాది నారదా దయః (శుతిఘోషకాన్ ॥ 40 

సాలొక్యాది పదైః సర్వ భక్తాంశ్చ లక్షలో క్రవత్ | 

ఆసంఖాళత స్త్ర యస్త్రింశద్ (బహ్మదీనాంచ సర్వశః ॥ 41 

హర్మషమూవే తవే చోర్హ్వ సర్వత పరికల్సయేత్ | 

ఆన్యాన్వును క్ర మానానాం చాంగంయుక్త్యా పయోజయేత్ Il 42 

తా॥ సమస్తమెన దేవాలయములకును పె ్ లోకములయందు చెప్ప 

బడినట్లలంకారములను చేయవలెను. విమానము "యొక్క (పతి అంతస్తు 

నను అన్ని దిశలయందును శాలల యందు [కమ (పకారము ఆయా దేవా 

లయముల యందా దేవతల నుంచవలెను. పూర్వము కూడా దేవతలనుంచ 

వలిసిన స్రానములు మొదలెనవి చెప్పబడియున్న వి, యక్తులను, విద్యా 

రులు మొదలైన వారిని, (పమధ గణమును, భూతములు మొదలైన వారిని 

రాక్షసులను, స ప్రమాతృకలను, రోహిణిని, ఆప్పర స్త్రీలను, విశ్వకర్మ 

మొడలైన వారిని, అగస్త్యుడు మొదలైన వాఠిని నారదుడు మొదలైన వారిని 

సాలోక్య భక్తులను లెక్కకుమించిన ముప్పడిమూడు కోట్ల దేవతలను 

(బహ్మ మొదలైన వారిని పీఠము మొదలుకొని శిఖరము వరకు అన్ని 

అంతస్తులయందు మొదటను పెనను అంకట చక్కగా నుంచవలెను.ఇందు 

చెప్పబడక యున్న కొన్ని రూపములను గూడ ఆలోచనతో తెలిసికొని 

చక్కగా చేయవలయును. 

౪. సోపాన అక్ష ణము 
శో దేవానాం మాూానుషాణాంచ హర్మ్య్య దీనాంచ సర్వశః 

ఆరోహవరోహర్దంచ సోపాన లక్షణం తథా ॥ 43 

హర్మ్యాది మండపాదీనాం (పాకారా దౌచగోపురే | 

తధా ఫర్వత దేశేతు వాపీకూప తటాక కే ॥ 44 

నగర(గామాది సర్వేషాం కల్ప యచ్చిల్బ వి త్రమః । 

ఆచలంచ చలం చైవ ద్విధా సోపాన మీరితం ॥ 45 

శిలాభిశ్చేష్ట్ష వెర్వా పివారుభిః. సచలం మతం | 

సరై శె ఎృవాలయం (పోక్త క్తం కు దసోపాన సంయుతం, [| 46 
షా 
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సర్వేషాం ముఖభ దాణాం పార్శ్వే సోపాన సంయుతం | 

పార్శ్వ యోర్హ్యారదేశేతు ముఖసోపాన మేవవా ॥ 47 

ఆరోహర్హం సర్వహర్మ్యేతు దక్షిణ ద్వార భదకే | 

తత్స్పార్శ్వే పూర్వ దెగ్దేశే సోపానం కారయెచ్చుభం Il 48 

గుహ్యాంతర్జ్వార దేశేతు వామెసోపాన సంయుతం । 

ఆరాధ్య డవ దేవస్య (పదర్శన మగర్హితం [1 49 

తస్మాత్తు ముఖభదేతు పార్శ్వే సోపానం కారయేత్ | 

పార్శషయోః పృష్ట దేశేతు తత్పూర్వే పక్షపార్శ్వకే ॥ 50 

తా॥ దేవతా గృహములకును మానవ గృహమునకును అంతటను 

)క్క్కుటకును దిగుటకును మెట్లు నిర్మించు విధానమును చెప్పుచున్నాడు 

మీడలకును, మండపములకును, (పాకారములకును, గోపురములకును, 
రుత (పదేశమునకునుు దిగుడు బావులకును, కో నేళ్లకును, చెరువులకును 
ుగరములయందును | గామములయందును శిల్పాచార్యుడు మెట్లు ఠచించ 

లెను. అచలమనియును, చలమనియును రెండు విధములు కలవు, 

కాతితోను ఇటుకలతోను రచించినది యచలము. దారువుతో రచించినది 

లము అన్నిటికిని అచలములగు మెట్లను నిర్మించవలెను,. చిన్న మెట్లను 

వాడా చేయవలెను. ముఖ భదములన్నింటికిని (పక్కను మెట్టుండవలెను. 

రార దేశము యొక్క _పక్కలను మెట్టుండవలెను, ద్వారము యొక్క 

ముందరను మెట్టుండవలెను. అన్ని హర్మ్యములందును ఎక్కుటకు 

క్షీణ ద్వారము యొక్క భృదమునను దాని _పక్కలను తూర్చునను 
మెట్లను రచించవలెను. రహస్య ద్వారము యొక్క ఎడమ (పక్కను 
సాడ మెట్టుండవలెను. పూజించుసట్రై దేవ దేవుని పీఠమునకు గూడ 

పట్టుండవలెను. కనుక ముఖ భదము యొక్క రెండు వైపులను మెట్లను 
; ఎఏంచవలెను. _పక్కలను వెనుకను దానికి తూర్చునను పక్క యొకు 

చురువైపులను మెట్లను చేయవలయును. 

1 య తదేశేతు సోపానం త తదోషోన విద్యతే | 

(పముఖె ముఖ సోపానంన కుర్యాచ్చిల్ప వి త్రమః ॥ 51] 

అపరే పార్శ్వ యోర్హ్యారే భద హీనత యంతుబేత్ | 

తత్పూర్వకేతు సోపానం కుర్యాత్ సంపత్సదాయకం ॥ ర్? 

(పపాంగే _పముఖే భే సోపానం పూర్వ పార్శ్వయోః | 
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కుర్యాత్తు తం్యత విచ్చిల్సి చో క్రమేవం పురాతనైః ॥ 5 

తెతిలానా మితి పో క్రం కు ర్యాత్సోపాన ముహ్యతాం । 

నరాణాం సర్వ హర్మ్యెషు వక్షేసోపాన లక్షణం ॥ ర్ 

తపస్వారది ద్విజాతీనాం కర్ణానాంచ విశేషతః | 

దేవానా ముక్త వత్కుర్యా దేహం సర్వేషు యోజయేత్ ॥ ర్ 

ద్విజానాం భూపతీ నాంచ సర్వేషాం భదదేశకే | 

పార్శ్వే సోపాన సంయుక్తం తత్పూర్వదా (పకల్సయేత్ ॥ ర్ 

ఆలిందయు క్తం తద్ద్యారే వామే సోపాన సంయుతం । 

వినాలింద (పదేశేతు (పముఖే సోపాన మేవచ ॥ ర్ 

వైశ్యానాం శూ ద జాతీనాం సోపానం వక్ష్యతేఒధునా 

య త్తర్హ్వారాది భృదాణాం యుక్తా సోపాన సంయుతం ॥ ర్ట 

తా॥ సోపానము కలచోట దోషముండదు (పథాన ద్వ్యారమునః 

యెదురుగా మెట్లను చేయరాదు. వేరొక ద్వారము యొక్క (పక్కల; 

చేయవచ్చును. అచ్చట భృదమును హీనములును ఉన్నచో దానికి తూర్పు 

మెట్లను చేయవచ్చును చలి పందిరి యొక్క ముంగిటను మెట్టు యెదు, 

గాను (పక్కలను చేయవలెను, దేవాలయములకుగూడా యిట్లు చేం 

వచ్చును. మానవ గృహములన్నిటికిని మెట్లు చేయు విధానమును చెప 

చున్నాడు. యతి మొదలగు ద్విజాతులకును అన్ని కులముల వారికిని దే 

తలకు చెప్పి ట్టు సమస స్త గృహములకు చేయవచ్చును. ద్విజులకును రాః 

లఇును అందరికిని ఇ(దదేశమున (పవక్కలను మెట్లుండవలెను. ద్యారవ 

నకెదురుగా నైనను మెట్లుండవచ్చును ద్వారమున ఆలిందమును యెడ; 

పక్కను మెట్టును చేయవలెను అలిందములేని చోట యెదురుగా మెట్టు 

డవలెను. వైశ్యులకు ను శూ(దులకును మెట్లు చేయు పద్దతి చెప్పబ( 

చున్నది ద్వారము యొక్క భృ దము నందు యుక్తతో మెట్లను చేం 

వలయును : : ee 

ఫోం గోపురాణాంతు తత్పార్శ్వే .సర్వషాం లక్ష వాన్వితం | 

ం. అదిదేశె సమారో హ్యే య్శత తత్రెవ కారయేత్ ॥ 

వాపీకూప తబటాకేవా పరితః.సోపాన సంయుతం । 

rn 
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తత్రైవ శేష్ణ దిగ్లే గే శే కులద్వారం (పకల్పయెత్ |] న 

తత్పూర్వేచ ద్విపార్మ్వేచ కుర్వ్యాత్సోపాన ము క్రవత్ | 

అచలంతు ఇతి[పో క్షం చలం స్టాష్యం యథేష్టకం il 62 

ద్వాదశాంగుల మారభ్య _త్మత్యంగుల వివర్ధనాత్ | 

సార్ధహాస్తా వసానంన్యాన్న వధా విస్తృతం భవేత్ | 63 

సార్ద ద్విహస్రమారభ్య షటోషడంగుల వర్ణనాత్ | 

సార్ట వదకరాంతంచ చలచమొ కంతదాయతిః Il 64 

ఏళ హస్తంస మారభ్య షటోషడంగుల వర్దనాత్ | 

తత్తిం హస్తావ నె సానంస్యాత్ సి సిర సోపాన విస సం | 65 

ది హస్తం ంతు సమా మారభ్య చీతుర్హస్తా వసానకం | 

(తిహస్తాది పంచ హస్తాంతం షటోషడంగుల వర్దనాత్ i 66 

ఎతదచల సోపానం విస్తారం నవథా భవేత్ | 

జన్మాడి స్తూపి పర్యంతం కు ర్యాత్తుంగం హియోజయేత్ ॥ 67 

తా॥ గోపురములకు [పక్కలను మెట్టు కొలత (పకారము చేయ 

వలెను, కొండ యెక్కుటకు కూడా మెట్టు చేయవలెను. కోనేరు దిగుడుజావి 

చెబువు మొదలైనవానికి చుట్టును మెట్టుండవలెను. నాలుగు (పక్క లను 

నాలుగు మూలలను ఆ దిశల యొక్క మధ్యను యిట్లు భదములను 

పెరు గల మెట్టును అక్కడనే ముఖ్యమైన దిశయందు య జాతికి దగిన 

ద్వారమును ఆ జాతికి కల్పించవలెను. దాని యెదుటను ఇరువైపులను 

మెట్లను చేయవలసిన విధముగా చేయవలెను. ఇది అచలములగును, ఇష్ట 

కములను స్థాపించునట్టు చలమును చేయవచ్చును. విస్తారము 12 అంగుల 

ములు మొదలు 3 క అంగులములు వృద్ధి చేయుచు. 1] హస్తము వరకు 

9 విధములుగా చేయవచ్చును. 13 హస్తము మొదలు 6.6 అంగులములు 

పెంచుచు 4కే హస్తముల వరకు పొడపు చేయవచ్చును. ఇది చలసోపాన 

విధము 1 హస్తము మొదలు 6.6 అంగులములు పెంచుచు 8 హ స్తముల 

వరకు స్థిరసోపానమునకు విస్తారమును చేయవచ్చును. 2 హస్తములు 

మొదలుకొని 4 హస్తముల వరకును క హస్తములు మొదలుకొని 66 

అంగులములు పెంచుచు 5 హస్తముల వరకును 9 విధములుగా స్థిరసోపా 

నమునకు విస్తారమును చేయవచ్చును. అధిఫానము మొదలు స్తూపిక వరకు 

యెత్తును కొలత (ప్రకారము చేయవలయును. 

9) 
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AU లువ మానము క్ర వతు రా (త్ సోపానాయామ ముహ్యతాం | 

అది సోపాన దేశేతు దైర్హ్యమానం యఖే థెష్టకం ॥ ర్య 

విస్తారం పూర్వ వతు రాద చలం చోక్త వదృవేత్ | 
పరితః సోపాన విస్తారం తటాకాద్యా కారం తథా ॥ §S 

పరితః సర్వసోపానం కుర్యాత్ (పాగుక్త వన్నయేత్ | 

పట్టికాతయమారభ్య వర్ణయేత్ ద్వి ద్వి పట్టికాం || 70 

(తయోవింశ చ్చతాంతం సాద్ దేవానామపి కథ్యతే ( 

పట్టమ్మది మార్గ పర్యంతం తిర్యన్ చోర్ట్యోర్ద గం చోక్తవత్ ॥ 71 
మానుషాణాంతు సోపానం పట్టికా యుగ్మ సంయుతం ॥ 

(తిచతుపష్పతచ షణ్మా_తం చలం సోపానపాదకే ॥ 72 

తద్దనంచ విశావేతు సనుంవాపావ మధికం | 

అర్రాధిక ౦తు పాదోన ద్విగుణం ద్విగుణం తతః ॥ 78 

దండద్వాయ సమాయుక్తం ఛిదయుక్తాతు పట్టికాః | 

ఏక ద్వి తకంగులం వాపి పట్టికా ఘనమేవచ ॥ 74 

ద్వి _తివేద శరాంగుల్యం షట్ సప్తాంగుల మేవవా । 

అష్టనంద దశాంగుల్యం పట్టికా విస్తృతం భవేత్ ॥ 75 

ఏవంతు చలసోపాన మచలం తత్స నక్ష్యతే | 

పంచ షడంగుల మారభ్య ద్విద్వ్యంగుల వివర్ధనాత్ || 76 

తా॥ లోపల యొక్క కొలతల ననుసరించి చేయవలయును. అన్ని 

మెధకును పొడవును ఊహించవలెను, కొండమెట్లను చేయునప్పుడు విసార 

మాను యిష్టము వచ్చినట్లు చేయవచ్చును. మెట్ల యొక్క విస్తారమును 

మా తము పూర్వము చెప్పబడినట్లు చేయవలయును. చెజువులు మొదలైన 
వా+కి చుభ్రూ వాని ఆకారము ననుసరించి చేయవలయును. చుట్టూ జేయ 
వఒసన మెట్లషయును మునుపు చెప్పినట్టు చేయవలయును, 3 పట్టికలు 

_. వలుకొని 2,2 పట్టికలు పెంచుచు 128 పట్టికల వజకు దేవతలకు 

మెబ్లు చేయవచ్చును. పట్టము కొండదారి వఅకును ఆడ్డమును దానికి పై 

ను చెప్పబడినట్లు చేయవలెను. మనుష్యులకు బెట్టు 2 పట్టి 5కలతోనే 
 ఎవచ్చును. 3-4-5-6 వజకు చలసోపానము యొక్క. పాదమున చేయ 
చా, దాని యొక్క లావు విసారముతో సమానముగాని లేక ఒక 

=. * వంతు అధికముగాని, లేక సగము యెక్కువ గాని, లేక ముప్పాతిక 

Py ei 



శీవ భాగము 67 

వంతు యెక్కువగాని లేక లెట్టింపుగాని చేయవచ్చును. 2 హస్తములు 
పొడవు గలిగి జెజ్జములతో పట్టిక అుండవలయును. పట్టిక యొక్క లావు 

శ-2=3 అంగులములుండ వచ్చును. 2.8.4.5 అంగులనులుగాని లేక 6.7 

అంగులములుగాని 8.9 అంగులములుగాని, పట్టక యొక్క విస్తారమును 

చేయవచ్చును. అట్టు చళిసోపానమును చేయవలెను. ఆచలమును చెప్పూ 

చున్నాను. 5-6 అంగులములు మొదలుకొని 2.2 అంగులములు పెంచుచు 

(చెప్పబోవు శోకములతో నన్వయము) 

శో ద్వాదైైకార్యుమా(తాంతం ప పట్టికో త్సేథ విస్పృతం । 

ఆధిక్యాంగుల వి సిర్ణం హీనమానోదయం భవేత్ ॥ 77 

సోపాన పార్వ్వయోర్దశే ప హస్తి హస్త విభూషితం | 

హస్తమూల విశాలేతు చోకాంగుపీన్ మానయేత్ ॥ 78 

మూలస్య త్ర త్తం భాగైకం హస్తా గాంతం క్షయం (కమాత్ | 

హస్తి హస్తవదాకారం ద్వారయు క్షం మనోహరం ॥ 79 

(తిచతుప్పంచ వ క్రీంవా మూలేన సింహాన నైర్యుతం । 

అ(గాధోజ=ధార పట్టంస్యా త్సట్టి కంచో క్రమానకం ॥ 88 

అ|గాధారం పాలికాకారం పట్టికావేదికాకృతిః | 

సర్వాలంకార సంయాక్తం సోపానం లక్షణాన్వితం ॥ 81 

అది సోపాన పార్శ్వెతు ! 

నదుర్యాత్ పార్శ్వ్వాంఘికం 11 82 

అనేక హర్మ్యస్య విశాలదేశకే | 

సుభూషణోన్మానం యథా (పవిశ్యతే కుర్వంతి దోషం 

కిలభ రకర భాం ఉక్తంమానం కురుతేతు సంపత ॥ రికి 

తా॥ పె శ్లోకములో చెప్పినట్లు 5-6 అంగులములు మొదలుకొని 2.2 

ఆంగులములు పెంచుచూ 12.18 అంగులముల వరకు పటిక యొకు 

యెత్తును చేయవచ్చును. ఎత్తుకంటె 1 ఆంగులము వెడల్పును చేయుట 

హీనమానము మధ్యమ ఉత్తమ మానములకు ఇంకను వెడల్పు చేయవల 

యును. మెట్ట యొక్క యిరుప్రక్కలను యేనుగు తొండములను చేయ 

వలెను. తొండము యొక్క మొదట చెప్పబడినట్టు అంగులముల మాన 

మును చేయవలెను, మొదలును కి భాగములు చేసి అందులో 1 భాగము 
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తొండము యొక్క ఏనుగు తొండమువలెనే రూపమును చక్కగా 

వేయవలెను, ద్వారముతో గూడ అందముగా చేయవలెను. 3-4.5 ముఖము 

లును చేయవచ్చును. మొదట సింహము యొక్క ముఖ ముండవలెను, 

పెనను (కిందను ఆధార పట్టమును చేయవలెను, పట్టికను గూడ కొలత 

(పకారము చేయవలయును. పె ఆధారమును పోలికవలె చేయవలయును, 

పట్టికను వేదికవలె చేయవలెను. సమస్తమైన అలంకారములతో మెట్లను 

లక్షణ యుక్రముగా నిర్మించవలెను కొండ యొక్క మెట్ల (పక్కను 

(పక్క స్తంభములను 1 యగూడదు. సమస్త హర్మ్య్యముల యొక్క విస్తార 

దేశమున అలంకారములును ఎత్తును చెప్పబడిన రీతిగా చేయవలయును 

శాస్తోం క్ర (పకారముగా చేసిరేని యజమానునకును శిల్పాచార్యునకును* 

సమస్త సంపదలు కలుగును. 

32. జాతి హర్మ్మ్యాది అవ్రణము 

(మానసారము 30 అధ్యాయము 

స్ట వక్షే,౬హం జాతి హర్మారణా మాయాది అక్షణం (కమాత్ | 

పూర్వోకానాం విమానానాం విస్తారాదివశాద్ధి స్యాత్ ॥ 84 

ఆయంద్యయంచ యో నిశ్చ నక్షతం వారమంశకం । 

తిథి ర్వాథ షడేతాని తభాయాడి విదోవిదుః ॥ 85 

సంచితా సంచితా నాంచ అంశేరాయాది భిర్యుతం । 

అపసంచిత హర్మ్యాణాం తిథ్యంతం షడ్ గహీష్యుతే ॥ 86 

ఏకం (తపాద మర్దంచ పాదహ స్తం యధా(|కమం । 

జాతిచ్చందం వికల్పంచ ఆభా సంచ చతుర్విధం || 87 

విత తదేవ సంయుక్తం హర్మ్యాణాం మానకల్పనం । 

షట్ సప్తాపక వృధ్ధిఃస్యాద్ ద్వావశేన క్షయం నయేత్ ॥ 88 

శేషం తదాయమిత్యుక్తం సంచితాది యధా(క్రమం | 

సషాష నవవృద్రా్యతు హరేత్సంక్త్యా వ్యయం భవేత్ ॥ 89 

ఏక ద్వి తయ వృద్యాతు క్షపయేత్వష్టాభిశ్చ యోనికం । 

షట్ సప్తాష్ట వృద్ధ్యాతు సప్త వింశక్షయో భవేత్ ॥ 9 

తా జాతి హర్మ్య్యముల యొక్క ఆయము మొదలైన లక్షణములను 

వరుసగా చెప్పుచున్నాను, పూర్వము చెప్పబడిన విమానముల యొకు 
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విన్తారమును ఒకవైపు దానితోనొకవైపు దానిని వృద్ది చేయుచు వానికి 

ఆయము, వ్యయము, యోని, నక|తము, వారము,. అంశము, (తిథి, 

ఇట్లు 6 విధములు చక్కగా ఆలోచించి చేయవలెను, సంచితములకున్ను 

అసంచితములకును, అంశ, ఆయము మొదలైనవి కలిగియుండవలను, 

అపసంచిత హర్మ్య్యములకు తిధి దోషడ్వర్గుగా కోయవలెను. 1 హస్తము 

ముప్పాతిక వంతు సగము ఒకటింపాతిక వంతు ఇట్లు వరుసగా జాతి 

ఛందము, వికల్పము, ఆభాసము, అను నాలుగు విధములు కలవు. కనుక 

ఆ భాగముల ననుసరించి హర్మ్యముల యొక్క మానమును కల్పించ 

వలెను, 6-7-8 సంఖ్యలబే వృద్ధిచేసి 12చేత్ర భాగించినచో మిగిలినది అయ 

మగును. సంచితము మొదలైన వానికి వరుసగా 7-8-9 సంఖ్యలతో పెంచి 

10 చేత హరించగా వ్యయమగును. 1-2-8 చెతపెంచి శీచేత ఖాగించిన 

యెడల మిగిలినది ధ్వబాడియోనియగును. 6.7-8 చేతపెంచి 27చేత భాగిం 

చినచో మిగిలినది నక్ష తమగును. 

స్టో తచ్చేషం చాపి నక్షతం గణయెదశ్వినీ (కమాత్ । 

షడప్టనంద వృద్ద్యాతు సప్రభిః కపయె త్తతః ॥ 91 

శేషం తద్వార మిత్యుక్త మర్కవారాది వారయున్ । 

(తిభిర్వేదైస్తు వృద్దిఃస్యాన్నందహా నిర్నవాంశకం ॥ . 92 

తిథిరం(ధేణ వృద్ధిఃస్యా త్రం శతాక్షయో భవేత్ | 

సిధ్య్యాది ద్వాదశాయఃస్యాచ్చిఖరా దివ్యయందశ ॥ ౪3 

థ్యజాద్యష్ట యోనిఃస్యా తస్క రాదినవాంశకం | 

(పథమాది తిధిరిత్యేవం చోక్త వధణయేత్సుధీః Il 94, 

ఏవమాయాది షడ్వర | 

శుద్దంవినా శుభంత్యజేత్ ॥ 95 

ఆయాది షడ్వర్గయుతే విమానే చాయాధికం । 

కిణఖవ్యయం శుభం సాత్ (గామాది కర నృపతి(కియానాం । 

సర్వం శుభం తత్కురుతేత్తు విద్వాన్ ॥ 9¢ 

ఇతి మానసారే వాస్తుశా స్తే ద్వాదశ తల విధానం 

నామ (తిం శోఒధ్యాయః ॥ 

తా॥ వానిని అశ్విని మొదలుగా లెక్కించవలెను, 6-8-9 సంఖ్యలతో 

పెంచి 7చే భాగించిన శేషము వారమగును, ఆదివారము మొదలుగ లెక్కిం 
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చవలెను. *.4బేత పెంచి కిదే హరింవగా శేషము అంశయగును. 9 చేత 

పెంచి 380 చేత భాగించిన యెడల మిగిలినది తిథి యగును. సిద్దీ ముద 

అగు 72 ఆయములును, శిఖరము మొదలగు 10 వ్యయములను ధ్వం జము 

మొదలగు 8 యోనులును, తస్క్రరము మొదలగు 9 అంశలును, పె పాథ్యమి 

మొదలగు తిధులును అట్టు వరుసగా లెక్కించవలెను. ఇట్లు ఆయము 

మొదలయిన షడ్వర్లశుద్దీ లెని యొడల శుభములు కలుగవు. ఆయము మొద 

లైన షడ్వర్లముతో గూడియున్న విమానమున ఆయము యొక్కువగను 

వ్యయము తక్కు వగను ఉండెశనేని శుభములు కలుగును. గామములు 

మొదలైనవియును కర్త రాజు ముదతయిన వారును సమ స్రమును శుభ 

ముగ నుండుటకు షడ్వర్గశుద్దని చేయవలయును 

33. ద్వాదశ భూమి (దావిడ పద్ధతి 

పద్మము మొదలగు 5 విధములు 

(సమరాంగణ 62వ అథా్యయము) 

శో! (బూమో ద్వాదశ భౌమంస । 

సప్తషష్టి కరాయతకః 211 

ఉద్బాంయాత్సంచనవతి హ త్ర ర్త మానతః | 

ఆహార చతుర్తశకరా భూమి కాస ర || 212 

ద్వితీయె కా దశకరాన్ తృితియార్దయుతాన్ దశ | 

దశహస్తాంశ్చ తంర్షి3 ర్రీ్యా దష్టో సార్హాంస్తు పంచమీ ॥ 213 

సౌర్హ సప్తకరా షష్టి స ప్రహస్తాచ సపమీ | 

ఆషమి షట్క రావంచ హస్తాతునవమీ భవేత్ ॥ 214 

దశమి స్యాచ్చళుర్త స్తా (పహ స్రైకాదశీ కీతిః | 

ద్వాదశీ ద్వౌకరౌసార్హౌ వేదీ బంధః కరద్యయం ॥ 215 

చతుర్హ ప్తా భవేచ్హ 'టా సర్వాలంకార భూషితా | 

సంభకర్ణస్య మానేన కుంభం కుర్యా ద్విచక్షణః ॥ %16 

ఉచ్చా లం ద్విగుణం సంభాతో పీతం సార్ధ గుణభాంశకం | 

ఇత్యేత్మేదా విడాః సమ్యక్ ప్రాసాదా ద్వాదశోదితాః ॥ 217 

ఏషాం పద్మ మహా పద్మ స్వస్తికా వర్ణమానకః | 

సర్వతో భద ఇత్యేతా స్తలబంధాన్ నివేశయేత్ ॥ 218 

ఆరభ్య భూ మేరేక స్వా ఆచ ద్వాదశ భూమికాత్ | 
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ఊర్థ ఇమానంచ కర్తవ్యం సామాన్యంతేషు పంచను ॥ 219 

పీరై స్థలచ్చంధక భూమికాభిర్వి । 
నిర్మితా (దావిడ నామదేయాః (పాసాద ముఖా రః 

కధితా యధా యధా ణత్హం మహాశిల్సి ఖరుచ్యతేఒసా 220 

(అనుబంధము 20వ పటము చూడుడు) 

ఇది సమరాంగణ సూూతధారనామ్ని వాస్తుశా స్తే 

(దావిశ [పాసాదా ద్యాయోనామ ద్విషష్టితమః 

తా॥ పదిరెండు అంతస్తులు గల దేవాలయమును నిర్మించు విధాన 

మును చెప్పుచున్నాడు. విస్తారము 67 హస్తములును ఎత్తు 95 హస్త 

లును కర్ణమానము చేత చేయవలయును. మొడటి అంతస్తు 14 హస్త 

లును, రెండవ అంతస్తు 11 హస్రములును, మూడవ అంతస్తు (0కి హస్త 

ములును, నాల్టివ అంతస్తు 10 హ స్తములును, ఐదవ అంతస్తు 84 హ స్తము 
ద 

లును, ఆజవ అంతస్తు 74 హస్తములును, ఏడవ అంతస్తు 7 హ స్తములును, 

ఎనిమిదవ అంతస్తు 6 హ_సములును, తొమ్మిదవ అంతస్తు 5 హస్తము 

లును, పదియవ అంతస్తు 4 హస్తములును, పదునొకండవ, అంతస్తు 3 

హస్తములును, పదిరెండవ అంతస్తు 2 హ సములును, వేదిక 2 హస్తము 

లును, ఘంటి 4 హ సములును, అన్ని ఆలంకారములతో బేయవలెను. 

స్తంభము యొక్క కర్ణముతో సమానముగా కుంభమును చేయవలెను, 
ఊచ్చాలము స్తంభము నుండి రెట్టింపు చేయవలెను. హీరము విశ భాగము 

చేయవలయును. ఇవియన్నియును (దావిడ _పాసాదములు 12 విధములు 

ఆందును పద్మము మహా పద్మము స్వస్తికము, వర్దమానముః సర్వతో 

భ( దము, అను 5 విధములు గలపు. భాగ భేదములబేత వానికి నామము 

లెర్సడుచున్న వి. మొదటి అంతస్తు నుండి పది రెండంతస్తుల వరకును ఈ 

ఐదింటికి ఎత్తు సామాన్యముగా నుండినను పీఠ భేదములును, తలచ్చందక 

భేదములు, .భూమి ఫదములును, వినిచేత ముఖ్య నామము లైదుగా నిర్ణ 

యింపబడినవి. ఇట్లు మహా శిల్చులచే జెప్పఒడిన లక్షణంలను వివరించితిమి. 

34. [తయోదశ భూమి విధానము 
(కాశ్యప శిల్పము 40వ పటలము) 

కో అధవక్షే విశేషేణ (తయోదశ తలంపరం । 

తస్య విస్తారమానంతు (పాసాద మానవడ్భ వెత్ [1 l 
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ఏకోనవింశ దంశంతు కర్తవ్యం సదనంతతం | 

గుణాంశం గర్భగేహంతు పకొంశం గృహ పిండకం ॥ 2 

అలిం దంచ శివాంశం స్వాద్భిత్తిః స్యాదున్నతం సమం | 

ఆలిం|దం త్వేకభాగేన భిత్తివ్యాసం శివాంశకం ॥ 3 

వ్యోమ భాగమలిం దం స్వాధ్దారా వ్యాసంచ తత్సమం [| 

విన్యాస సూ తయోరంతరే కోన వింశదంశకే 1 4 

శివాంశం కర్ణ కూటంస్యా న్మధ్య శాలాగ్ని భాగయా | 

పక్షశాలాచ తత్తుల్య మేకఠకాంశం పంజరస్యతు ॥ ర్ 

హారాంతర మధార్దాంశం కుద పంజర సంయుతం । 

పంజరం కర్ణకూటాభం తదా భకు!ద పంజరం ॥ 6 

ఏవ మాదితలం _పోక్తమూర్హ్వం భానుతలో క్రవత్ । 

ద్వి చత్వారింశ దాధక్య శతాంశే సదనోచ్చింతే ॥ 7 

పంచాంశం తదధిష్థానం దశాంశం చరణోదయం । 

భూతాంశం మంచ మానంస్యాచ్చేషం ద్వాదశ భూమివత్ ॥ 

(తయో దశతలం హ్యేవం కలా భూమి మధోపరి ॥ 9 

ఠి 

(ఇది కాశ్యప శిల్చే (తయోదశ భూమి విధానం 

నామ చత్వా వింశ; పటలః) 

తా॥ పదమూడంతస్తులు గల దేవాలయము యొక్క విధానమును 

చెప్పుచున్నాడు విస్తారమును పూర్వము |పాసాద మానమున చెప్పబడిన 

రీతిగా చేయవలెను. ఆ విస్తారమును 19 భాగములు చేసి గర్భమును క భా 
లును గోడ 2 భా ను,అలిరదము 1 భాను. మరలగోడ!1 భాను మరల 

ఆలిం్య దము 1 భాగమును, మరల గోడ 1 భాగమును మరల అలిం దము 

1 భాగమును, హారము 1 భాగమును చేయవలయును, (పస్తరము పెన 
19 భాగములు చేసి కర్పకూటము 1 భాగమును, మధ్యను శాల ౩ భాగ 

ములును, (పక్కను శాల 3 భాగములును, పంజరము 1 భాగమును, 

హారము శి భాగమును, అందు కుద పంజరమును చేయవలయును. కర్ణ 

కూటముపలె పంజరమును, పంజరమువలెనే కుద పంజరమును చేయ 

వలేను ఇట్లు మొదటి అంతస్తును చేయవలయును. దానిపైన ద్వాదశ 

భూమి యందు చెప్పబడినట్లు చేయవలెను, అలయము యొక్క యత్రును 

142 భాగములు చేసి అధివ్రానము 5 భాగములును, స్తంభము 10 భాగ 
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చులును, ప సరము 5 భొగమలును చేయవలెను. మిగిలిన పనులన్ని 
యును ద్వాదశ భూమివలెనే చేయవలయును. 

35. పోడశ భూమి విధానము 
(కాశ్యప నిల్బుము 41వ పటలము) 

కొ అధ పోడశ భూమిస్తు వక్ష్యతే దేశికోత్తమ । 
ఎవం (క మణ సంకల్ఫ్య పంచాలిం. ద సమన్వితం ॥ 1 
పంచహార సమాయు క్షం గృహపిండే సమానకం । 
గర్భగేహం షడంశంచ వేదాంశం గృహపిండికా ॥ 2 
శేషం పూర్వ వదుర్ధిష్ట మలిం| దాది ద్విజోత్తమ । 
ఏకద్వితి చతుష్పంచ భూమౌవాజఇఒథ ధరాతథెే ॥ 3 
దేవతా స్టాపనం కుర్యాత్ షోడశ స్టల హర్మ్య్యకే । 
దేవతా స్థాపనం భూమిర్యావత్తా వద్దనంకురు | త్త 
బాహ్వాలిం దే అలంకారం ఘనమత్యం తరంకురు | 

అలిం ద జల తత్పాదాచ్చాదితం వాతులాదిభిః ॥ త్ 
(ప స్రరాంతర్హ నంవాడె.థ (థాంతం వాతత్తు తద్దనం | 
వారసిన వేద _తింశాం శి కర్ణకూటం శివాంశకం ॥ 6 
హర్మ్యం మ ధ్యతు వేదాంశం శాలాయామ ముదాహృతం | 
తయోర్మ ధ్వేతు పకాంశే౭ర్హ తుంగం పరికల్పయేత్ ॥ 7 
తయోర్మ ధ్వే శివాంశేన పంజరం కర్ణ రూటవత్ | 
హారాంతరం తయోర్మ ధ్యే అర్హాంశేనైవ కల్పయేత్ ॥ 8 
ఏవంహి కల్పయేదాది భూమౌ శాలాష్ట వింశతి; | 

కర్ణకూటం తువేదాసు ద్వా తింశం పంజరం భవేత్ ॥ 9 
సవేద షష్టి సంఖ్యాః స్యాధ్ధారాం తరం ద్విజోత్తషు | 
ఎవమాది తలంఖా్యాతం తద్దిద్వాాతిం శదంశకే ॥ 10 

(అనుబంధము 21వ పటమును చూడుడు 
తా॥ పదునాణు అంతస్తులు గల దేవాలయమును రచించు పద్రతిని 

చెప్పుచున్నాడు. ఒక్కొక్క భాగము చొప్పున అలిం|దములు 5నుు హార 
ములు ఒక్కొక్క భాగము చొప్పున 5ను, గోడ కూడ ఒక్కొక్క భాగమును 
గర్భ గృహము 6 భాగములును గోడ 4 భాగములును, అట్లు 42 భాగము 

10) 
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లతో చేయవలెను. _మిగిలినవన్ని యును మునుపటివలెనే చేయవలెను, 

మరియు పదునాటు అంతస్తుల జేవాలయమున దేవతా స్థాపనము మొదటి 

అంతస్తునగాని, రెండవ అంతస్తునగాని, మూడవ అంతస్తునగాని నాలుగవ 

అంతస్తునగాని అయిదవ ఆంతస్తునగాని చేయవచ్చును. దేవతా స్థాపనమును 

ఎంతవణకు నిర్ణయింతు మో ఆంతవజకు ఒకు కే దిమ్మగా చేయవలెను. 

వెలుపల అలిందమున అలంకారము దిమ్మ యొక్క పైన పరస్థల మును 

విడగొట్టి చేయవలయును. అలిందములున్న చోట స్తంభములును వాని పైన 

దూలములను వేయవలయును. లేక |ప స్తరములోనే కలిపి యైనను చేయ 

వచ్చును. ఇట్లు నలువైపుల దిమ్మ మీదనుగాని (పస్తరమునగాని చేయ 

వచ్చును. విస్తారమును 34 భాగములు చేసి కర్ణకూటము 1 భాగమును, 

మధ్యశాల 4 భాగములును, కర్ణకరూటమునకును మధ్యశాలకును మధ్య 

(పదేశమును అందులో సగము యెత్తునను 2 భాగముల చొప్పునను 6 శాల 

లను చేయవలయును, ఆ శాలల యొక్క నడుమ పంజరములను 

ఓక్కొక్క భాగము చొప్పున చేయవలెను ఆ పంజరములకు రెండు వైపుల 

జలాంతరములను అర్హ భాగము, అర్హ భాగము చొప్పున చేయవలెను. ఇట్ల 

మొదటి అంతస్తు పెన 28 శాలలును, 4 కర్ణ కూటములును, 82 పంజరము 

లును 64 హారములును చేయవలయును. మరియును రెండవ ఆంతస్తున 

92 భాగములు చేయవలయును, 

కో ద్విభాగం మధ్యశాలా స్యాచ్చేషం పూర్వవదా చరేత్ | 

ద్వితీయం హ్యేవమాఖ్యాతం తృతీయ మధునోచ్యతే 11 1 

తా॥ రెండవ అంతస్తున మధ్యశాలను 2 భాగములు చేసి మిగిలిన 

వన్నియును మొదటి అంతస్తున చేసిన కొలత (పకారము చేయవలయును. 

సో (తింశదంశ విభాగంతు కృత్వామానం (తిభూమికం i 

కర్ణకూట సపార్శ స్తం పంజరం త్వర్థభాగయా 11 12 

హారాంతరంత దర్హంస్యాచ్చేషం ద్వితయ భూమివత్ | 

చతుర్భూమి విశాలంతు చాషా వింశతి భాగయా॥ 13 

కర్ణకూట సమీపస్థం శాలాయాసు ద్విపార్శ్వ్వయో |; 

అర్హాంశం పంజరవ్యాసం శేషం (పాగివ కల్చనం ॥ 14 

పంచమే తల విస్తారే షడ్వింశత్యం నగభాజితే | 

మధ్య శాలాతు వేదాంశం వ్యోమాంశం కర్షకూటకం ॥ 15 
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తయోర్మధ్యస్థ కాలాచ తయోర్మ ధే చకోష్టకం | 

దింభాగేన కల్పయెచ్చిల్ఫ వి తమః 1 16 

ఒర్హ భాగేన పంజరం కర్లకూటరత్ । 
హారాంతరం తదర్జేన తేషాం సంఖ్యా. చిభూమివత్ ॥ 17 

తా మూడవ అంతస్తును 30 భాగములు బేసి కర్హకూటము యొక్క 

(పక్కనున్న పంజరమును మ్మ్మాతము ఎ భాగము చేసి అందులో సగము 

హారాంతరమును చేయవలెను మిగిలినవన్నియును రెండవ ఆఅంతస్తున చేసి 

నక్షు చేయవలెను నాలుగవ ఆంతస్తున విస్తారమున 2% భాగములు చేసి 
కర్ణకూటము (ప్రక్కనున్న శాల యొక్క రెండు వెపులను పంజరములను 

అర్హ భాగము అర్ధ భాగము చొప్పున చేయవలెను. మిగిలినవి యెప్పటివలెనే 
చేయవలెను, ఐదవ అంతస్తున విస్తారమును 26 భాగములు చేసి మధ్య 

శాలను 4 భాగములును కర్ణకూటము | భాగమును, వాని మధ్య శాలలు 

పూర్ణమువలె ౨2 భాగములు చేసి పంజరములను 1 భాగము చొప్పున 

కర్ణడూటమువలెనే చేయవలయును. హారమును అందులో సగము చొప్పున 

చేయవలయును. అన్ని రూపములను మొదటి అంతస్తు వలెనే యుండ 

వలయును, 

శ్ షషంచ భూమి విస్తారం చతుర్వింశతి భాజితే | 

మధ్యే కోష్టం ద్విభాగేన వేషం పూర్వ వదేషహి ॥ 18 

సప్త భూమెస్తు విస్తారం ద్వావింశత్యం శకం భవేత్ | 

శివాంశం కర్షదూటంళు మధ్యశాలా ద్విభాగయా ॥ 19 

తయోర్మధ్యే శివాంశేన కుదకోపం _పకల్పయేత్ । 
తయోర్మధ్యే ద్విభాగేన కోష్టాయామ ముదాహృతం ॥ 20 
అర్ధాంశం పంజర వ్యాసం తదర్హం హారయోజఒంతరం | 

పంజరం కూట కోష్టంచ సంఖ్యావై |పాగివెవతు ॥ 21 

అష్టమం భూమి విస్తారం వింశత్యంశ విభాజితే | 

వ్యోమాంశం కర్షకూటంస్యా న్మధ్యేకోష్టం ద్విభాగయా ॥ 22 

తయోర్మ ధ్యే విభాగేన కొష్టాయామ ముదాహృతం । 

అర్దాంశం పంజర వ్యాసం తదర్హం హారయోజంతరం ॥ %3 
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పంజరం కూటకోష్టంచ సంఖ్యా స్యాత్ [పాగివైవతు ॥ 

తా॥ ఆఅవ అంతస్తున విస్తారమును 24 భాగములు చేసి మధ్య 

శాలను 2 భాగములు బేసి మిగిలినవి పూర్వము వలెనే చేయవలెను. ఏడవ 

అంతస్తు విస్తారమును 22 భాగములు చేసి క ర్ణకూటము 1 భాగమును, 

మధ్యశాల 2 భాగములును ఆ రెంటి మధ్య కుద కోష్టము 1 భాగమును 

మరల ఆ రెంటి మధ్య కోపము 2 భాగములును, పంజరము శే భాగమును 

అందులో సగము హారమును చేయవలెను పంజరములు కూటములు 

శాలలు మునుపటివలెనే సంఖ్య యుండవలెను. ఎనిమిదవ అంతస్తున విసా 

రమును 20 భాగములు చేసి కర్ణకూటము 1 భాగమును, మధ్యశాల 2 భాగ 

ములును, ఆ రెంటి మధ్య శాలలు ఆ (ప్రకారముగా మిగిలిన 13 చొప్పున 

భాగములును, పంజరము జ భాగమును హారము ్మ భాగమును చేయవలెను 

పంజరములు కూటములు కోప్పములు మునుపటి సంఖ్యయే యుండవలెను 

గాని తగ్గించగూ డదు. 

కో ఆష్టమం భూమి విస్తారం వింశత్యంశ విభాబితే ॥ 24 

వ్యోమాంశం కర్షకూటం స్యాన్మధ్యే కోష్టం ద్విభాగయా । 

తయోర్మధ్యే ద్విభాగేన కోష్టాయామ ముదాహృతం ॥ 25 

తయోర్మధ్యే శివాంశేన కుద కోషం (పకల్సయేత్ | 

శేషం [పాగివ కర్తవ్యం తేషాం సంఖ్యాది పూర్వవత్ ॥ 26 

నవభూమి విశాలంతు [తి షడంశ విభాజితే । 

నివాంశం కర్ల్ణకూటం స్యాన్మథ్యే శాలా ద్విభాగయా ॥ 27 

తయోరధేజర్హభాగేన పంజరం పరి కల్పయేత్ । 

తస్యార్దెనెవ తత్పార్శ్వే తయోర్హారాంతరం భవేత్ ॥ 2౧6 

తత్సార్గ్వయో ద్ధ్వైభాగం స్యాత్కోష్టం కుర్యా ద్వినేషతః | 

కూటకోష్టాంతరే చైవ కోష్టయోరంతరేజపిచ ॥ 29 

పంజరం కల్ప యేర్ధీమా నర్దాంశేనైవ సృువత । 

హారాంతరం తదర్దాంశం కల్చ్పయెచ్చిల్చ విత్తమః ॥ 30 

వింశత్క ష్టం చతుష్కూటం పంజరం భాను భిర్హకయం । 

కల్చై్యైవం నవభూమౌతు దశభూమి మధోచ్చుతే Il 31 

తా॥ మరియు ఎనిమిదవ అంతస్తును యింకొక విధముగాను చేయ 

వచ్చును. ఆ భాగములను చెప్పుచున్నాను. విసారమును 20 భాగములు 
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చేసి కర్ణకూటము 1 భాగమును, మధ్యశాల 2 ఖభాగములును, ఆ రెంటి 

మధ్యశాల 2 భాగములున్సు మరల ఆ రెంటి మధ్య కుదశాల 1 భాగమును 

చేసి మిగిలినవి మునుపటివలెనే చేయవలెను. వాని యొక్క సంఖ్య మును 

పటజివలెనే యుండవలెను. తొమ్మిదవ అంతస్తును 18 భాగములు చేసి కర్ణ 

రూటము 1 భాగమును, మధ్యశాల 2 భాగములును, ఆ రెంటి మధ్య 

పంజరము శే భాగమును, దాని యొక్క రెండు _పక్కలను అందులో 

సగము చొప్పున హారము నుంచవలెను, ఆ పంజరమునఈ రెండు (పక్క 

లను 2.2 భాగముల చొప్పున శాలలు చేయవలెను. కూటకోప్టముల రెంటి 

మధ్యను శాలల రెంటి మధ్యను శ్రే భాగము చొప్పున పంజరములను చేయ 

వలెను. అందులో సగము హారము రెండు వెపుల నుండవలెను. శాలలు 

20 కూటములు శ పంజరములు 24 చేయవలయును. 

స్టో దశభూమేస్తు విస్తారం షోడశాంక విభాజితే | 

కర్ణకూటం శివాంశం సా్యాత్తత్సమం పంజర స్తరం ॥ లి 

శాలాయామం ద్విభాగంస్యా దర్ధాంశం హారయో౭౬౦ తరం । 

గాను శాలా చతుష్క్కూటం కలా పంజర సంయుతం ॥ 33 

హారాంతరంతు ద్వా (తింశత్తల్సయె భ్రశమెతవె | 

ఏకాదశ తల వ్యాసం మనుభాగ విభాజితే ॥ 34 

నివాంశం కర్ణకూటంతు మధ్యేశాలా ద్విభాగయా । 

తయోర్మ ధ్యసన్ల శాలానాం గుణాంశం పరికల్సయేత్ il లిక్ 

అర్జాంశం పంజర వ్యాసం తదర్హం హారయోఒ౬౦ తరం | 

చతుష్కుటార్క శాలాచ పంజరం షోడశాన్వితం ॥ 3¢ 

హారాంతరం చద్వాాతింశ త్మ్లల్చ్యం రుుదతవెఒపిచ ॥ 

తా॥ పదియవ అంతస్తు విస్తారమును 16 భాగములు చేసి కర్ణ 

కూటము 1 భాగము, శాల 2 భాగములు, హారము క్లే భాగము, 12 శాలలు 

4 రూటపములు 16 పంజరమఘులు 82 హారములు చేయవలెను, పదుని 

కండవ అంతస్తు విస్తారము 14 భాగములు జేసి కర్ణకూటము 1 భాగము 

మధ్యశాల 2 భాగములు, ఆ రెంటి మధ్య శాలలు 88 భాగములు, పం 

రము క భాగము, ఆందులో సగము హారము కూటములు 4 శాలలు 1 
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పంజరం కూటకో పంచ సంఖ్యా రు దతలే తువా | 

సర్వేషామపి కోష్టానాం పకాంశం (పవిధీయళతే ॥ 88 

(తయోదశ తలవ్యాసం దశభాగ విభాజితే । 

కర్తకూటం శివాంశేన మథ్యేశాలా ద్విభాగయా ॥ 39 

తయోర్మ ధే జర భాగేన పంజరం కర్లకూఓవత్ । 

హారాంతరం చతుస్యార్ధం సంఖ్యా ద్వాదశ భూమివత్ ॥ 40 

చతుర్దశ తలవ్యాసో వసుభాగ విభాజితే । 

శివాంశం కర్ణరూటం స్యాన్మ ధ్యేశాలా ద్విభాగయా ॥ 41 

అర్జాంశం పంజర వ్యాసం తస్యార్హం హారయోజంతరం | 

చతుష్కూటం చతుఃశాలం పంజరం షోడశా తం 11 42 

హారాంతరం చతుర్వింశత్మ ల్బ్యై వంతుహ్య నూత్తమం ॥ 

తా॥ పడి రెండవ అంతస్రును 12 భాగములు చేసి పంజరములు 

కూటములు శాలలు పదునొకండవ అంతస్తున చేసిన సంఖ్యయే చేయవల 

యును శాలలన్నియును రెండేసి భాగములే చేయవలయును పదుమూడవ 

అంతస్తు విస్తారమును 10 భాగములు చేసి కర్షకూటము 1 భాగమును, 
మధ్యశాల 2 భాగములును, దానికిరువైపుల శాలలు 2.2 భాగములును, 

పంజరము శ భాగమును అందులో సగము హారమును ఇట్లు పదిరెండవ 

అంతస్తున చేసినట్టు చేయవలయును. పదునాల్లవ అంతస్తు విస్తారమును 

శి భాగములు చేసి కూటము 1 భాగమును, మధ్యశాల 2 భాగములును, 

పంజరము i భాగమును అందులొ సగము హారమును 4 కూటములునుః 

4 శాలలును, 16 పంజరములును, 24 హారములును చక్కగా చేయవల 

యును. 

శో! (తి పంచభూమి పషడ్చాగం విస్తారం విభజేత్సమం ॥ 43 

కర్ణకూటం తువ్యోమాంశం మధ్యశాలా ద్విభాగయా | 

హారాంతరం తుశశ్యంశం యుగ్మ పంజర సంయుతం ॥ 44 

షోడకోర్ట్ష్య తలవ్యాసో వేదభాగ విభాజితే । 

ద్విభాగ విసృతం దండమానం ని వంతు మధ్యమే ॥ 45 

తా॥ పదునైదవ యంతస్తును 6 భాగములు చేసి కర్ణకూటము 1భాగ 
మున్కు మధ్యశాల 2 భాగములును, హారాంతరము 1.1 భాగము చేసి 

ఆందులో సగము మధ్య పంజరమును చేయవలెను. పదునాజవ అంతను 
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విస్తారమును 4 భాగములు చేసి అందులో సగము మధ్య 1 దండము 

ప్రమాణము ముందుకు నిగ్గమమును చేయవలయును. 

న్స్ కృత్వా (పాసాదతుంగంతు డ్విభాగేన శతద్వయం | 

ధరాతలంతు సపాంశం చరణం చృతయోదశం I 46 

సార్ద షష్టంతు మంచోచ్చం పాదోచ్చం భాను సంఖ్యాయా । 

ప స్తరోచ్చంతు షడ్చాగం రృుదాంశం చరణోదయం ॥ 47? 

సార భూతాంశ మంచంస్యా ధ్రశాంశం చరణోదయం । 

భూతాంశం మంచమానంతు నవాంశం చరణోదయం ॥ 48 

సౌర్హ వేదాంశ మంచోచ్చం కల్పయేచ్చిల్చ విత్తమః । 

పాదోచ్చం సారవస్వంశం మంచమానం యుగాంశకం ॥ 49 

వస్వంశం చరణోచ్చంతు మంచం పాదోనకం యుగం । 

చరణం సార సప్తాంశం (ప సరం సార్ద వహ్నికం ॥ 590 

సప్తాంశం పాదదర్హంతు పాదాధిక్యాగ్ని మంచకం । 

ఆర్హాధికం షడంశంతు పాదోచ్చంత్వగ్ని మంచకం ॥ క్] 

షడంకం పాదమానంతు పాదో నాగ్న్యంశ మంచకం । 

అర్హాధికంతు భూతాఠశం పాద దెర్హ ముదాహృతం |] 5్2 

అర్హాధికం ద్విభాగంకతు (పస్తర స్యోదయం భవేత్ | 

సపాద పంచ భాగంతు పాదదీర్త ముదాహృతం ॥ 53 

తా॥ పదునాజంతస్తులు గల దేవాలయము యెత్తును 198 భాగ 

ములు చేసి ఆధిష్టానము 7 భాగములు, స్తంభము 1 భాగములు, (పస్త 

రము 6కి భాగములు, రెండవ స్తంభము 12 భాగములు, [పస్తరము 6 

భాగములు మూడవ స్తంభము 11 భాగములు, (ప సరము $543 భాగములు, 

నావ స్తంభము 10 భాగములు, (పస్తరము 5 భాగములు, ఐదవ స్తంభము 

9 భాగములు, (పస్తరము 44 భాగములు, అజవ స్తంభము 81 భాగములు 

(పస్తరము 4 భాగములు, ఏడవ స్తంభము 8 భాగములు, (పస్తరము 33 

భాగములు, ఎనిమిదవ స్తంభము గె భాగములు, 1పస్తరము తై భాగ 

ములు తొమ్మిదవ స్తంభము 7 భాగములు, (వ స్తరము రిక భాగములు 

పదియవ స్తంభము 62 భాగములు, (పస్తరము కి భాగములు, పదునొకం 

డవ స్తంభము 6 భాగములు, (పస్తరము 2% భాగములు, పదిరెండవ 
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స్తంభము క భాగములు, (ప_నరము 24 భాగములు, పదుమూడవ 
స్తంభము రై భాగములు చేయవలయును, 

(అనుబంధము 22వ పటము చూడుడు) 
క సార్ద పకౌంశ మందోచ్చం భూతాంశం చరణాయతం | 

సపాదపక భాగంతు మంచమాన ముదీరితం ॥ ర్శ్తీ 

పాదోన పంచ భాగంతు చరణోదయ మీరితం । 
మంచమానం ద్విభాగం స్యాత్సార్హ వేదాంశ మం ఘీకం ॥ 55 

స్మతిపాద శివాంశంతు (పస్తరస్య సముళ్చితం | 

శశ్యంశం వేదికామానం కంఠోచ్చం తద్ ద్విభాగయా ॥ 56 

అర్హాధిక యుగాంశంతు కిఖరోదయ మీరితం | 

సపాదాంశం శిఖామానం కల్పయెత్రు (కమెణచ ॥ 57 

తా పదుమూడవ (పస్రరమును 21 భాగములును, పదునాల్గవ 

స్తంభము క్ భాగములును, (ప సరము 21 భాగములును, పదునైదవ 

స్తంభము 42 భాగములును, ప సరము 2 భాగములునుు పదునాజవ (4 

స్తంభము 4 భాగములును, (పస్తరము కి భాగములును, గలము 2 
భాగములును, శిఖరము 44 భాగములును, స్తూపిక 11 భాగమును 
మొత్తము 198 భాగములు చేయవలయును. 

36. (బహ్మకాంతము మొదలగు 6 విధములు 

'హోమాదిస్తూప పర్యంతం యుగా(శం షరి కల్పయత్ | 

నిల్లురేత్రు చతుర్దిక్షు మహానాసీ సమన్వితం ॥ 58 

పాదం |పత్యల్సనా సాఢ్యం |బహ్మ కాంత ముదాహృతం । 

తదేవ సోన్నతం మంచం సౌష్టికోన్నత కోష్టకం Il 59 

సారస్వత మిదం ఖాతం శివ్మ పియకరం గృహం । 

తదేవ నతకూటంచ కోష్టాన్నత సమంచకం ॥ 60 

(పొదేశమితి విఖ్యాతం సర్వ సమృద్ధి కారణం | 

తదేవ శిఖరం కంఠం వస్వ్మశం పరికల్పయెత్ ॥ 61 

ఇ శిఖ్లరేజష్ట మహానాసీ యుక్తం తచ్చీంక రం భవేత్ | 

తదేవ మధ్య భదాఢ్యం కూటకోష్టా సమోన్స్నతోౌ ॥ 62 
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తదేవ శిఖరం కంఠం వృత మష్టాశ వేదికం | 

వేదికా శ్చెవ వృత్తావా వృత్తాకార ఘటాకెపివా ॥ 64 

సుశాంభవ మిదంఖ్యాతం శంకరస్య (పియావహం | 

పంజరం కూటిక్ కోష్టంచ రిఖిరంచ ఘటం తధా ॥ 65 

ఎవ మాదీని సర్వాల్ నాగరాదు;చితం కురు॥ 

తా॥ అధిఫునము మొదలుకొని స్తూపిక వణకు నలుచేదరము గాసి 

నలువైపుల మహానాసిక లను రచించి స్తంభములకు క్షుుదనాసికలను చ 

నచో (బ్రహ్మకాంతమగును. అదియే యుత్తయిన (పస్తరములును, కూటము 

లును, శాలలును కలిగియుండెనేని సారస్వత మగును. అదియే తగ్గెన కూట 

ములును, ఎత్తియిన శాలలు (పస్తవములును కలిగియుండెనేని. (పాదేశ 

మగును. ఇది సఖ్యమును సమృద్ధి చేయును. అదియే శిఖరమును కంత 

మును శీ కోణములుగా చేసి ౩ఖరమున 8 మహా నాసికలను రచించిన 

యెడల శ్రీకరమగును అదియే మధ్యను భ్మదమును రచించి కూటము 

లును శాలలును సమానమెన యెత్తులో రచించి వానికి (పస్తరములతో 

గాని పస్తరములు లేకుండగాని చేసినచో పార్వతీకమగును. అదియే శిఖర 
మును కంఠమును గుం డముగా చేస వేదిక 8 కోణములుగా రచించి 

వేదికలు గుం డముగా గాన గుం్యడముగా కుంభములుగాని రచించినచో 

సుశాంభవమగును. ఇదియును శివ్మపియమెైనదియే పంజరము కూటము 

కోష్టము, శిఖరము, కుంభము ఈ మొదలైనవన్నియును నాగరము వేసరము 

దావిడము ఆను పద్ధతుల ననుసరించి చక్కగా ఒక్క కే జాతిలో చేయ 

వలయును, 

కో అనేనైవాధవా కుర్యా దేకానేకాది భూమయుః ॥ 66 

యంత సంభేషు కర్తవ్యం తలంత స్మాద మంచకం | 

తత్తల స్యోచిత వ్యాసం తుంగ రుడ్యంచ గర్భకం i 67 

కర్తవ్యం విధినాతేన ఘంటాలంకార సంయుతం । 

సొలిం(దం సదనార్థంతు సోపానం రోహణాయవై 1 68 

తత త తోచితం కుర్యాచ్చి లాభిశ్చేష్టకాదిభిః 1 

తస్వాగే మండపం కుర్యాదేకానేక తలంతు వా ॥ 69 

(పాగుక్త విధినా కుర్యా తృర్వాలంకార సంయుతం । 

కరాలముధీ గుల్మాస కల్మచిక్కాణ కర్మకృత్ 1 70 

19) 
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నానాచితైొర్వి చ్నితంతు క ర్రవ్యం విధిచోదితం | 

ఏవంయః కురుతే హర్మ్యం స్వశక్ష్యా (హో క్రవత్తువా ॥ 71 

ఇహెవధనవాన్ శ్రీమాన్ పుత్రపాత కలత్రకై = 
దాసిదాసాది భిశ్చా నః స్వేచ్చా వంశో ముదా౬ స్టేహ ॥ 72 

సోఒనేక కుల జాతంచ పావయెత్తు ముదాచనా ॥ 73 

(ఇది కాశ్యప శిల్చే షోడశ భూమి విధాన మేక చద్వారింశః పట అః) 

తా॥ ఇట్లు ఒక్క అంతస్తు గల దేవాలయమున గాని అనేక అంత 

సులు గల దేవాలయములందు గాని చేయవలయును, యంత స్తంభముల 

యందు (పస్తరము లేకుండ అంతస్తులు చేయవచ్చును. ఆయా అంతస్తు 

అకు తగిన విస్తారమును చేయుచుండవలెను. ఎత్తును గర్భమును కూడా 

అటులే చేయుచుండవలెను. ఘంటను చేయవలెను. మందిరమునకు 

అలిందములుగాని పెకి బోవుటకు మెట్టుగాని యెక్కడ యిది ఉచితమో 

అక్కుడ ఆ విధముగా చేయవలెను, జాతితోగాని యిటుకలదోగాని చేయ 

వచ్చును. దేవాలయము ముందు మండపమును ఓక్క అంతస్తుతోగాని 

ఆనేక మైన అంతస్తులతోగాని చేయవచ్చును. ఆ మండపము కూడ నానా 

విధములైన యలంకారములతో నుండవలెను. ఇంకను ఆనేక విధములెస 

రంగులతో చితలేఖనము కూడ చేయవచ్చును, ఇట్లు శాస్త్ర (పకారము 

దేవాలయమును ఎవ్వరు, చక్కగా నిర్మింతురో వారు ఈ లోకమునందు ధన 

వంతులును క్రీమంతులును పు[త పొ తాభివృద్ది కలవారును. సత్క్మల్మ అ 

సమన్వితులును, దాస దాసీజన సెవికులును, స్వేచ్చ గలవారును సంతోష 

యుక్తులును అయియుందురు. ఇంతేకాక అనక కులముల వారిని కూడా 

పరిశుద్దులుగా చేయగలవారగుదురు. 

37. (బహ్మ సృష్టిలోని 5 శాఖల (ప్రాసాద వివరములును 
(ఒక్కొక్క జాతి యందలి సంఖ్యయును 

సమరాంగణ 49వ అధ్యాయము 

కో! (తిదశానాం నృపాణాంచ వర్షినాంచ విశేషతః । 

ఉత్పత్తి (పసృతిం (బూమః [ప్రాసాద యస్యతే మదాః ॥ 1 

పురా[బహ్మా సృజత్సించ విమానాన్య సురద్విషాం | 

వియద్వ ర్మ విచారీణి శ్రీమంతిచ మహంతిచ ॥ 2 
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తానివై రాజుకై లాసే పుష్పకం మణికాభిధే | 

హైమానిమణి చితాణి పంచమంచ తవిష్టపం |] శి 

ఆత్మనకి శూలహ స్తస్య ధనాధ్యక్ష స్యపాొళశినః | 

సురేశినేచ విశేంశో విమానాని యధాకమం ! శ 

బహూన్య న్యానిచైవంస సూర్యా దీనామ కల్పయతీ్ । 

విశేషాయ యధోక్తె స్తా న్యాకారైః (పతి దెవతం ॥ ఫ్ 

(పాసాదాంశ్చ తదా కరాన్ శిలా పక్వేష్టికాదిభిః | 

నగరాజామలంకార హేతలే సమకల్సయేత్ ॥ 6 

వెరాజం చమర్శశం స్యాద్వృ[ దం కైలాస సంజ్ఞితమ్ | 

చతుర శాయుగా కారం విమానం పుష్పకం భవేత్ ॥ 7 

వృతాయతం చరణుక మష్దా శః స్వా త్రం విష్టపమ్ । 

తద్భ్ దాఖ్ శ్రీమ హో౭న్నాంశ్చే వి విధాన సృజితో (పభాః ॥ 8 

యయ్ముత విహివా భెదాః పూర్వం కమల యోనినా | 

సర్వాంస్తానాభి ధాస్యామో నామ సంస్థాన మానతః ॥ 9 

తా పూర్వము |బహ్మదేవుడు 5 [పాసాదములను రచించెను.ఆందు 

1 వెరాజము, 2 కైలాసము, కి పుషృకము, 4 మభకము, 5 (తివిషపము 

వై రాజము తనకొజకును, కై లాసము శివునకును, పుష్పకముకు చేరునకును 

మణికము వరుణునకును, (తివిష్టపము ఇం(దునకును నిర్హయించెను. నవ, 

కుబేర, వరుణ, ఇంద, (ఒహ్మసూర్య, విష్ణు, (పభృత దేవతలకు యోగ్య 

ముగ విమానములను రచించెను. 

(అపరాచిత 154వ సూ తము) 

నో విమానాః (పథమం పంచ స్వయం బహ్మ (పభాషితాః | 

మనోహాద కరా హ్యేతే తథా స్వచ్చంద చారిణః ॥ 2 

వైరాజ్య (పథమోనామ పుష్పకశ్చ ద్వితీయకః | 

కై లాసోమణిక స్ప|త తథాచైవ (తివిషపః 1. శి 

తా॥ మొట్ట మొదటి (బహ్మచే చెప్పబడిన విమానములు 5 వైరా 
జము పుష్పకము, కైలాసము మణికము |త్రివిష్టపము ఆను నామములు 
లవి మణియు 

గో 11 వైరాజ్యం చతుర్మశంచ రై లాసంవృ త్రమేవచ | 

పుష్పకం కారయేత్ (పొజశ్చ్ళతుర శాయతం తథా ॥ 4 



84 భారతీయ మహాశిల్సము 

వృత్తాయతం చెవకుర్యాన్మ ణికంత త బుద్దిమాన్ । 

(తివిష్టప మథాజ్టాాశం సర్వ దేవాలమెపుచ ॥ 5 

(వయుక్తా విధితశ్చందాః సూ(త్రమార్గెరనే కథా । 

వెరాజ్య కుల సంభూతాః సర్వాః పాసా సాద స సంజ్ఞకాః ॥ 6 

తా॥ వైరాజ్యము నలుచదరమును, కై లాసము గుం|డమును, పుష్ప 

కము పొడవు గల చదరమును మణకము. పొడవు గల గుం[డమును, 

(తివిష్టపము 8 కోణములును కలిగియుండును. అసలు వైరాజ్యము నుండి 

యేసమ స్స [పాసాదములు కలిగినవి. 

a (పాసాదావై పంచశతా న్యష్టాశిత్యధికానిచ | 

సర్వేషాం మూలయోనిస్తు వై రాజ్యం నామ కీ ర్తితా॥ 8 

చతుర శాయ తచ్చందే పుష్పకాదిశ తృతయం । 

అన్యేపంచ శతాన్యేవం వృత్తాః కైలాస సంభవాః ॥ 9 

వృత్తాయతా స్పార్టశత సంఖ్యకా మణికోద్భవాః 1 

తైంవిష్ణపా సథాష్టాాశామతాః సార్హ శత తయం 11 10 

సంఖ్యాయాష్టా శీత్యు త్తరాణ్యష్టా దశ శతానిచ | 

ఉకాః (శేషా (బహ్మణాశ్చ వైరాజ్య కుల సంభవాః ॥ 1 

తన్మధ్యే మ్మిశకాశై వ శతంచ ద్వాదశో త్రరం , 

స్యుర్విం శతిశతాన్యేవం (పాసాదా మిశ సంయుతాః ॥ 12 

పంచాశత్ సహ్మప్రాణి పంచవింశతిథా పృథక్ | 

ఏకే కేతేఒష్టథాభిన్నాశ్చ తుర్లక్షమి తా స్వధా ॥ 13 

లా వైరాజ్య జాతి (పాసాదములు 588, పుష్పక జాతి (పాసాదములు 

360, కై లాసజాతి (పాసాదములు $500, మణికజాతి |పాసాదములు 150, 

(తివిష్టపజాతి పాసాదములు 850% ఈ యెదు జాతులు కలసి 1888యును 

మి(శబాతులు 112ను కలసి మొతము 2000 అయినవి. ఇట్లు భేదములచే 

50100, కలిగినవి వానిలో ఒక్కొక్కటి యెనిమిది విధములుగ నేర్చడి 

మొత్తము 4 అక్షలు అయినవి. వీనిలో కొన్ని స్నూతము చెప్పబోవు 

చున్నాను. 

38. నైరాజ్య (పాసాద లక్షణము 
| అపరాజిత 104వ సూతము) 

శ్లో! వైరాజ్యం శ్వేదవర్షంచ హేమరత్న విభూషితం । {10 
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తా॥ వైరాజ్య (పాసాదము తెలుపుగను బంగారము తోచును మణు 

అతోను అలంకరింపబడియుండును, 

(ఆపరాజిత 155వ సూ తము) 

a అధోవక్షేచ వైరాజ్యం (పాసాదం సర్వకామదం న 

డల్లభం సర్వదేవానాం శివస్యాపి విశేషతః 1 1 

అనంత పుణ్యదాం చైవ పూజాం వైబహ్మణోదితాం | 

తేషా మనుకమం వక్ష్యే శృణువైకాగ మానసః ॥ 2 

చతుర శ్రీ కృతేక్షే తే తధా పోడశ భాజితే | 

తస్య మధ్యం చతుర్భాగ్గెర్లర్భం సూత్రైశ్చ కారయేత్ [1 శ్రి 

ద్వాదశ స్వథశేషెషు బాహేఖి త్తీః (పకల్పయేత్ । 

థ్రీ త్రిర్భాగోచ్చంయం చెవ చతుర్భాగైశ్చ కారయేత్ ॥ 4 

భిత్యుచ్చయో జన్మతశ్చ సపాదః విఖిరోదయః | 

చతుర్లుఖాః పృథక్ స్తూతెంః పద్మకోశం సమావిఖేత్ ॥ త్ 

స్కంధ కోశాంతరం చైవ స ప్రభాగైశ్చ భాజయేత్ | 

ఏకభాగా భవేధీం వాసార్దం చామలసారకం ॥ é 

పద్మపకం తథాసార్హం (తిభాగేః కలశోన్నతిః | 

చతుర్ద్వారేపు _పాగ్గవా గర్భతులాశ్చ గర్భతః ॥ 7 

హేమరత్నమయైః సంభెః శుక్షపట్టః సుచ్చాద్యకే [ 

ముక్తాది భిశ్చఖ చితె ర్వితా నైర్రవ్య భూషణ; I శ్రి 

స్పాటికైర్వి విధెర్దాకెర్ హిరణ్య మణివేదికైః | 

సింహక ల్లైః సుశోభాథ్య్యె ర్నిర్యూ హాచ్చాద్య కర్ల్ణకెః [1 త్రి 

అరై రక్నార ్రంటా కలకశావ్వితై | 
గజాశ్వ నరపీఠా ద్యైః సర్వ లక్షణ సంయుతైః ॥ 18 

లోక నాథేఒతి దష్టవ్యా ఆదౌ వైరాజ్య సంభవాః । 

చెరాజ్యా వెపంచశతా న్యష్టాశీత్యు త్తరాఖచ il 1 

తా॥ మానవులకు అన్ని కోరిక లనిచ్చు నట్టి వరాజ్య [పాసాద లకీఆ 

మును చెప్పుచున్నాడు. అనంత పుణ్యము నిచ్చునదియును (బహ్మ వలన 

శెపబడినదియును అగునిట్రి 1పాసాద లక్షణమును వికా|గచితుడవె 
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గోడ యెత్తు 1 భాగమును పొడవు 4 భాగములు చేసి గోడ యెత్తు నుండి 

నిఖరము క్ భాగమును 4 భాగముల సూ తముల చేత పద్మ "కోశమును 

లిఖించవలెను. స్కంధము 7 భాగములు చేయవలెను. (గీవ" 1 భాగముః 

అమలసారకము కక్క భాగము, పద్మ ప్మతము 1, భాగము, కలశము కిభ్రాగ 

ములు చేయవలెను. నాలుగు ద్వారములయందు. (ప్రాగ్గీవమును గర్భము 

నుండి గర్భళులను, సువర్ణ రత్స్నమయములైెన స్ట సంభముల జేతను తెబ్లని 

వస్తముతోను ము శ్రైపుసరులతోను కూడిన పతాక లతోను, చక్కని అలంకార 

ములతోను స్పృటికములతో చేయబడిన గవాకులతోను, బంగారపు వేదికల 

తోను, సింహకర్ణములతోను, సిగయందు కర్ణముల తోను సువర్ణములను 

రత్నముల తోను గూడిన శిఖరములు చేతను ఘంట, కలశము, మొదలగు 

వానిచేతను, గజ పీఠము, అశ్వ పీఠము, నర పీఠము, అను పీఠములచేతను 

అనేక విధములెన లక్షణములచేతను చూడదగినంత చక్కుదనముతో 

(బహ్మకుపయు క్రమెన వెరాఖ్యమను పేరు గల మొదటి జాతి (ప్రొసాద 

ములు 588 భేదములు కలపు. 

(అనుబంధము 28; 24, 25 పటములు చూడుడు) 
39. అందురుచకము మొదలగు 24 భేదములు 

(సమరాంగణ 4&9 అధ్యాయము) 

ణో రుచకశ్చిత కూటళ్చ తృతియః సింహ పంజరః । 

భదః శ్రికూట ఉష్లీషః శాలాఖ్యోో గజయూధపః ॥ 10 

నంద్యావర్తో=వతం సాహ్వః స్వస్తికః కతి భూషణ: | 

భూజయో విజయోనందీ శ్రీతరుః (పనుదా _పియః ॥ 11 

వ్యామిశో హస్తి జాతీయః కుబేరో వసుధాధరః | 

సర్వభదొ విమానాఖ్యో ముక్తకోణశ్చ నామతః ॥ 12 

చతుర్వింశ తిరుద్దిమై చతుర శాః సమాసతః ॥ 

తాః రుచఠకము, ఒతకూటము, సింహ పంజరము, భదము, శ్రీకూ 

టము, ఉప్లిషము, శాల, గజ యూధపము నంధ్యావర్తము అవతంససు 

స్వ స్తికము, క్షీతిభూషణము, భూజయము, విజయము, నంది శ్రీతరువు 

పమదా (ప్రియము వ్యామి(శము హ_సి జాతీయము, కుబేరము, వసుథా 

ధరము, సర్వతో భ[ దము. విమానము. 

సమరాంగణ 49వ అధాయము) 
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కల్పనీయః కనియచిస్తు హస్త తితయ సమ్మితః ॥ 23 

జ్యష్టమధ్య కనియోధి తేవంభా వె ద్విభాజితః | 

భవంతి సర్వ,పానాదా జ్యేష్ట మధ్యాభమ (కమాతి il 24 
యి 

ము క్తకోణము, అను 24 భేదములు కలవు. రుచకమును చెప్పబోవు 

చున్నాడు. ఉత్తమ జాతికి శీ హ స్తములును, మధ్యమ జాతికి 3శ్లే హ స్తము 

లును, అధమ జాతికి కి హ స్తములును [ప్రమాణమని తెలియవలెను, 

(సమరాంగణ 49వ అధ్యాయము 

ఫై॥ చతురశ్రీ కృతేక్షేతే చతుర్భాగ విభాజితే | 

కుర్యాత్ స్వారోహకాశ్యాసం పీఠమంశ సముద్ధ్భృతం ॥ 25 

తధాతన్యో పరిస్టాపా § హంసపృష్టి సమంతతః । 

హ స్తమా తోచి చ్చితా వృతా జలనిర్లమ భూషితా ॥ 26 

తతః ఏఠస్య తసాక్టంక భాగాయా మ విస్తృతిః 

(పాసాడో రుచకః కార్యో భాగ్మతిత యముష్రతః It 27 

సార్ష భాగేన సంఛాప్యా త్సార్హ భాగస్తుయోఒపరః | 

ఛాద్య్యతయంస కంఠసా న సామలసారకం Il 28 

ద్వారం భాగోచ్చితంతస్య కార్యం భా గార్డ విస్తృతం | 

స|పా(గీవః సకర్త వ్యశ్చ తుర్దిశ ధరా వృతః ॥ 29 

ససౌాధావింద కశ్చారు రూర్హ్వచ్చాద్యోప కర్షవాస్ | 

(కియలేఒ తయదా స్ట స - ఖైర్ద్వా వింశత్యా సమావృత: || 30 

స్మపా[గీవ పరిష్కాారో భాగికాలింద శోభితః | 

మధ్య(ప్రవేశే రుచకః |పాసాదః ప రికిర్తితః | || 21 

తా॥ సలుచదరముగా నున్న (పదేశమును 4 భాగములుగా చేసి 

స ప్రమాణము యెత్తు చేసి గుండముగాను జ జల నిధమ ౮ యు క్తముగా 

నుంచి తరువాత పీఠము లోపల 2 భాగములు నలుచదరముగా ప్రాసాద 

మును రచించి దాని యెత్తును 8 భాగములును, 11 భాగము సంభయును 

1, భాగము ఇతరములును, 43 భాగములు కంఠముతో గూడ శిఖరమును 
దారము 1 భాగమును దాని విసారము 1 భాగమును. 1 షా! గీవవంరం 
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(అనుబంధము 26, 27 పటములు చూడుడు) 

40. చిత కూటము 
(సమరాంగణ 49వ అధ్యాయము) 

క కర్ణ పాాగీవ కై శ్చితైంః స్మపా[గీవశ్చయో వృతః । 

ద్వాభ్యాం ద్వాభ్యాం గవాకాభ్యాం చతుర్జిశ మలంకృతః il 82 

ఠపోతావీ పరిక్షే పః శోభితో ద్వార సంపదా | 

తదాసీం చి తకూటాఖ్యః (పాసాదః సోజిభిధీయతే ॥ 53 

తా॥ కర్ణ (పా(గీవములతోను (పాగ్రీవములతోను ఒక్కొక్క దిశే 

యందు రెండేసి గవాకులతొను కపోత సమూహముతొను అలంకారముగా 

చేసిన యెడల చితకూబ (పాొసాదమగును. 

41. సింహ సంజరము . 

(సమరాంగణ 49వ అధ్యాయము) 

జో అయమేవ పునః షడ్చిః సంబెర పిచితోయదా । 

(పా(గీవక విహీనశ్చ సభ వేజ్ఞాల రూపరః | క్రిశ్తీ 

సింహ పంజర ఇత్యుక్తః (పాసాదః సతదాశుభః 1 

తా॥ పెన చెప్పిన దానినే మరల 6 స్రంభములతోను (పాగ్రీవము 

లేకుండ గవాక్షుల నుంచి నట్రయన సింహ పంజర (పాసాదమగును. 

(ఆనుబంధము 28వ పటము చూడుడు) 

42. భదము 
(సమరాంగణ 49వ అధ్యాయము) 

కొ॥ కర్ణ (పా(గీవ కౌద్వౌ ద్వాదస్యైవ భవతో యదా ॥ క్రిక్ 
అలిందక గతిసైత్యా తదా భ[దః (పకీ ర్తితః ॥ 

తా కర్ణ (ప్మాగీవములు 2.2 దానికే చేసి అలిందముతి నుంచి రేని 

భద (పౌసాదమగును. 

43. శ్రీ కూటము 

(సమరాంగణ 49వ అధ్యాయము) 

హ్ఞా॥ స్యాచ్చిత కూటః (పొ(గీవైశ్చ తుర్చిర్దిక్చ తుష్టయే tt కిక 
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బహిరంతశ్చ తుర్హారః శ్రీకూట ఇతినామతః ॥ 

తా॥ చితకూటమునే నలు దిశల (పాాగీవములతోను వెలుపలను 
లోపలను 4 ద్యారములతోను చేసిన యెడల శ్రీకూట (పాసాద మగును, 

(అనుబంధము 29వ పటము చూడుడు) 

44. ఉఊష్టిషము 
సమరాంగణ 49వ అధ్యాయము 

బ్లో షడ్రారుక సమాయు క్ర పాగ్గ్యార స్త్వ్రయ మేవచేత్ Il శి? 

(పాసాద సంభ గర్భః స్యాత్ తదొష్టిషోజభిధీయతే il 

తా|| షడ్రాముక ముతో గూడి (ప్రాగ్జ్వారమున (పాస్తాద స్రంభ గర్భ 

మును రచించిన యెడల ఉష్టీష |పాసాదమగును. 
45. శాలాఖ్యము 

సమరాంగణ 49వ అధ్యాయయి 

క్లో! చతురంశక విస్తీర్ణం షడంశ విహితాయతి ॥ 38 
పీశంశాలా గృ హస్యోక్తం సశాలా నిర్షమం శుభం । 
మధ్యాద పరత స్తస్య ద్విభాగాయత విస్తృతం ॥ 39 
విదేయం గర్భభవన మలిందక పరిష్కు ఎతం | 
కార్యా తస్యా గతః సీమా భాగదితయమాయుతా ॥ 40 

భాగమేకంచ వి స్రీర్ధా చతుః సంభో పశోభితా | 
తద గతోఒపరాసీమా కార్యా భాగాణ్ షడాయతా ॥ 41 
తిర్యక్స్థా భాగ వి ప్లీర్ధా (ప్రవేశ ద్వయశోభితా | 
పిషశాలా గృృహః స్తంఖైర్బ్వా వింశత్యా సమావృతః ॥ 42 
(పా(గీవ వేదికాజాల పక సోపానకై 8 శుబైః | 

తా॥ విస్తారము 4&4 భాగములును నిడివి 6 భాగములును ఇట్టు పీఠ 

మును చేసి మధ్య నుండి వెనుకకు 2 భాగములు ఆయత విసారమును 
సేసి గర్భాలయమును ఆలిందములతో గూడ రచించి దాని ముందు (పదే 
శమును 2 భాగములు ఆయతము చేసి 1 భాగము విస్తారము చేసి 4 'స్తంభ 
ములతో కన్పించి దాని ముందు (పదేశమును 6 భాగములు ఆయతము 
చేసి అడ్డముగా 1 భాగము విస్తారమును (పవేశములు రెండు చేసి 22 నంభ 

12) 
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ములు చబ్దూ కల్పించి (పా(గీవమును వేదికయును గనాకులును ఇరుచె 

పుల మెట్లును రచించిరేని శాలా గృహమగును. 

(అనుబంధము 30వ పటము చూడుడు) 

46. గజ యూధము 

సమరాంగణ శ9వ అధ్యాయము 

శ్లో! పంచ భాగోన్మిత వ్యాసే క్షేతే భాగాష్ట కాయతే ॥ 43 

పీఠం కుర్యాదు భయతః ససొపానం శిలాచితం | 

మధ్యాదసర భాగోజస్య దేవాగారం నివేశయేత్ ॥ 44 

ద్విభాగాయత విస్తారం చతుర్మశం సుసంహితం ! 

పాదోనభాగ విస్తార మధ్యర్దం భాగ ముచ్చింతం Il 45 

తస్యకార్యం ముఖం మధ్యే పార్శ్వతశ్చ యశోభితం | 

సచయా నిర్ణతాసీమా ద్వాభాగౌ(తీం స్తంధాయతా ॥ 46 

చతుర(శా చతుః సంభా తదగే భాగ విస్పృతా । 

పంచభాగాయతా తిర్యక్ కార్యాసిమా తధాపరా ॥ 47 

ద్యా(తింశ ద్శత కర్తవ్యాః స్తంభాః సరై ్వక్య సంఖ్ణయా I 

బహిః పరిసరోగర్భాత్ ససీమ్నో భాగ విసృ్రృతః il 48 

ఏవంస్యా ద్వేడికాజాల రూపాది భిరలం కృతః | 

బహిశ్చయోళ్చిృత శె్చైష (పాసాదోగజ యూథపః ॥ 49 

తా॥ వ్యాసమును 5 భాగములు చేసి ఆయతమును 8 భాగములు 

చేసి దానికిరువెపుల మెట్లును పీఠమును శిలలతో రచించి మధ్య నుండి 

వెనుక భాగమును దేవాలయముగాను 2 భాగములు విస్తారమును నలుచద 

రముగా చేసి ముప్పాతిక భాగము విస్తారమును 1కే భాగము యెత్తునుదానికి 

మధ్య ద్వారమును ఆ ద్వారమునకిరు వైపుల చయములను ఆచయములు 

2 భాగములు నిర్ణమములును క భాగములు ఆయతములును నలుచదరంగా 

4 సంభములును జాని ముందు 1 భాగము విస్తారమును అడ్డమ గా 5ఖాగ 

ములు ఆయతమును గల (పడేశమును కల్పించి 32 సంభములతో గర్భ 

మునకు చుట్టూ 1 భాగ విస్తారము కల (పదేశమున అమర్చి యిట్లు వేదిక 

యును జాలకములును మొదలగు వానితో నలంకరించిన వెలుపలి చయము 

యెత్తు గలది గజయూధ [పాసాదమగును. 

(ఆనుబంధము 31వ పటము చూడుడు) 
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. 47. నంద్యావర్తము 

సమరాంగణ 49వ అధ్యాయము 

స షడ్చాగ భా జితే క్షేతే చతుర శే సమంతతః |; 

గర్పో ద్వభాగికః కార్యోద్వారం భాగ సముచ్చిితం ॥ 50 

ఖాగార్హం ద్వార విస్తారః (పాసాద స్యోచ్చింతిం పునః | 

దూర్వీత చతురో భాగాణ్ ఛాదయేచ్చిిత కూటవత్ ॥ 51 

కార్యా ద్విభొగికాః శాలాః సాలిందా స్తస్య బాహ్యతః | 

బహిర్చిత్తి పరిక్షిప్తా శృతుర్భాగాయతాః శుభాః ॥ 52 

ద్వౌ ద్వాగవాక కౌ సంభాః (పతిశాలంభ వంతిషటో | 

చతుః స్తంభ ధృతెర్యుకాః కార్యా వాధార్మి కాలయ్రెః ॥ 5్కి 

నంద్యావర్లోఒయ మెవంస్యా స్మపాగీవ చతుష్టయ: । 

(పాగుక్త లక్షనో పేతః (పాసాదః శుభ లక్షణ? 11 54 

తా; చతుర్మశ (పదేశమును 6 భాగములు బేసి 2 భాగములు గర్భ 

మును ద్వారము 1 భాగము యెత్తును శే భాగము విస్తారమును, (పాసా 

దము యెత్తు 4 భాగములును చ్నితకదూటమువలె కప్పి 2 భాగములు 

శాలలును, వాని వెలుపల ఆలిందములును, వెలుపలి గోడ 4 భాగములు 

పాడవును 2.2 గవాక్షులును, స్టంభములును (పతిశాలయును 24 సంభ 

ములును లేక ధార్మికాలయములును నలువైపుల (ప్మాగీవములును కలిగి 

యుండినచో నంద్యావ ర్త | పాసాదమగును, 

(అనుబంధము 32వ పటము చూడుడు) 

48. అవతంసము 

సమరాంగణ 49వ అధ్యాయము 

న్లో క్షేతే షడ్చాగ విస్తారే దశభాగ కృతాయతో । 

మధ్యాదపర భాగేజస్య దేవకోష్టం నివేకయేత్ ॥ క్5్ 

చతురంశ (పతిన్యాసం చతుర్మశం సమంతతః । 

ద్యారంతస్య విధాతవ్యం భఖాగమధ్యర్థ ముచ్చి)తం 1 56 

పాదోనంభాగ విస్తారం సింహవ క్త విభూషితం | 

సీమాతస్యా (గతః కార్యా దేవకోషేన సమ్మితా ॥ ర్ 

పంఖైః షోడశ భఖిర్యుత్తా భాగద్వితయ ముచ్చికీతః | 
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ససీమ్నో దేవకోష్టస్య సమంతావ్చిత్తి వేష్టితః ॥ 

అలిందో భాగికః కార్యో గవాక్షైరుప శోభితః | 

తత్సీమ్నో శ్చాగతః పార్శ్వే షడ్డారుకయుతా బహిః ॥ 

కార్యా ద్విరంశాః (పొ(గ్రీవా భాగికాలింద వేష్టితాః । 

ద్వి ద్వి సంభ ధృతాః సర్వే పార్శ్వ తశ్చయ గోభితాః ॥ 

అలిందాస్తు చతుః స్తంభాః కార్యాః (పొగీవకాగతః | 

ఆవతంసక ఇల్చ్సేష సర్వ లక్షణ సంయుతః ॥ 

తాగ క్మేతమును విస్తారమును ఈ భాగములును ఆయవమును 

భాగములును చేసి మధ్య నుండి వెనుక భాగమున దేవకోష్టమును 4 భా 

ములు చౌకముగా చేసి ద్వారము 1 భాగము యెత్తును $ భాగము విస్తా 

మును సింహ ముఖములతో నలంకారముగాను దాని ముందు సీమతో స! 

తముగాను 16 స్తంభములతోను 2 భాగముల యెత్తుతోను చేసి ఆ సీ 

యందును దేవకోష్టము చుట్టును, అంతటను చుట్టును గోడ నిర్మించి అలి 

దమును 1 భాగము చేసి దానికి గవాతలను చేసి ఆ సీమ యొక, 

ముందును (పక్కలను వెలుపలను షడ్డా రుకయుతముగ 2 భాగముః 

(పాగ్గీవములును, 1 భాగము అలిందము చుట్టును ఆన్నియును 2,2 సం 

ములతోను, (పక్కల చయములతోను, అలిందములు 4 స్తంభముల 

(పాగ్గీవముల ముందుండవలెను. ఇది ఆవతంస| పాసాదము. 

(అనుబంధము 83, 34 పటములు చూడుడు 

49. స్వ స్తికము 

సమరాంగణ 49వ అధ్యాయము 

క్లో (పాసాదః కధితః సమ్యన్ స్వ సికః (పోచ్యతే౭ధునా | 

చతురశ్రీ కృతేక్షేతే షడ్చాగ (పవిభాజితే ॥ 

(పాసాదం కల్పయేన్మధ్య ద్విభాగాయత విస్తృతం । 

ద్వారపాశో ౬ స్యభా గార్హ విస్పుతో భాగికోదయః ॥ 

గర్భ వేశ్మ చతుః స్తంభ మలిందో భాగికో బహిః ; 

త స్యస్ఫుర్ద్వా దశ _సంభా భాగికోజలిందకోజపరః ॥ 

వింశతి సంభ సంయుక్తో విధాతవ్యః సమంతతః ; 
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చయావృతశ్చ పురతోభాగోవాష్ట ధరాన్వితః ॥ 65 

భాగమేకే క ముత్స జ్య కర్ణాభ్యాం భాగవిస్పృతౌ । 

భాగికోచ్చాాయనిష్కాసా కార్యా (ప్నాగీవ కౌపునః ॥ 66 

బాహ్యతోభి త్రి సంశ్లి మై (తిదిశంసగవాక్షకౌ । 

స్వ స్తికోజయం సమాఖ్యాతః (పాసాదశ్ళ్చిత లక్షణుః ॥ 67 

తా॥ నలుచదరము సమానముగా చేయబడిన | పదేశమును 6 భాగ 

ములు చేసి దాని మధ్య 2 భాగములు విస్తాఠమును 2 భాగములు ఆయత 

మును అందు ద్వారము యెత్తు 1 భాగమును వెడల్పు 3 భాగమును గర్భా 

లయము 4 సంభములు అలిందము 1 భాగమును వెలుపల 12 సంభము 

లును మరల 1 భాగము ఆలిందము వెలుపలను 20 స్తంభములును చయ 

మునకు చుట్టు చేయవలెను. ముందు 1 భాగము క ధరలను ఒక్కొక్క 

భాగమును వదలి కర్ణములు 1 భాగము విస్తారమును 1 భాగము యెత్తును 

1 భాగము నిరమమును కలిగి (పాగ్గీవమున కిరువెపుల నుండవలెను. వెలు 

పల గోడ దాని నానుకొని చుట్టు యుండవలెను. 3 వెపుల గవాకులుండ 

వలెను. ఇట్లు రచించబడినది స్వ స్తిక (పాసాదమగును. 

(ఆనుబంధము 85వ పటము చూడుడు) 

50. క్ర తిభూషణము 
సమరాంగణ 49వ అధ్యాయము 

శో అధాభి ధీయతే= ధునా (పాసాదః కీతి భూషణః । 

షడ్భాగ భాజితే క్షేతే చతుర శే సమంతతః ॥ 68 

ద్విభాగాయామ విసారం మధ్య గర్భ గృహం భవేత్ | 

భాగద్వ యోచ్చింతైః స్తంభైర్యుతం వ్యక్షైఃస లక్షల్లైః ॥ 69 

నిష్కాంంతేము బహిర్భాగే గర్భపాదేపు యోజయేత్ । 

తోరణాని మనోజ్ఞాని కకుప్పు చతసృష్వుపి ॥ 70 

గర్భ స్తంభ _పమాతోన తాని స్తంభద్వయేనవా | 

సముత్రిప్తాని యుకాని కలె రవి మండవైః [| 71 

పల్లవెః ప|త జాత్యాది విన్యాసైళ్చాప్య నేకశః । 

భూషితా స్యే పునర్మూర్ది మకరాణాం ముఖైరపి ॥ 72 

స్తంభ యోరంతరే దద్యాదు భౌమకర పూరిమౌ । 
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అనో్టోనా్యాభిముఖే శి పై కుర్యాన్మకర యోర్ముఖే ॥ 73 

_ చతుర్ణామ పినిర్దిష్ట స్తోరణానాం మయావిధిః । 

అలిందో థాగిక శ్చాన్యో బహిర్భాగే (పకీ ర్రితః ॥ 71 

స్ఫుర్భాగికాన్య లిందాంతే ధార్మికాయత నానిచ | 

వేష్టితాని బహిర్భిత్త్యా సమ్ముఖాని పరస్పరం ॥ 75 

థార్మికాలయ భి త్రినాం భూమిర్యా బాహ్యతో భవేత్ । 

తస్యాః షడ్రారు కాణి స్యుర్భాగమా। తోచ్చింతా నిచ ॥ 76 

(పాగీవకైః ససోపానెర్డి కృకై 9స్తాని భూషయేత్ | 

అపరస్యాః పునర్చిత్తే ర్భాగద్వయ వినిస్మృతం ॥ 77 

మధ్య ద్విభాగ వి స్ర్తం దేవకోష్టం నివేశయేత్ | 

ద్వారపాశంచ కుర్వీత తస్యోర్ద్వం భాగ ముచ్చింతం il 78 

తథా భాగార్హ విస్తార మిత్యేష కితిభూషణః | 

(పాసాదః కీర్రితః సమ్యక్ సర్వ లక్షణ లక్షితః ॥ 79 

తా నలుచదరముగా గల (పదెశమును 6 భాగములుగా చేసి 2 
భాగములు ఆయతమును 2 భాగములు విస్తారమును గల మధ్య గృహ 

మును చేయవలెను. స్తంభములు 2 భాగముల యెత్తు నుండవలెను. నిర్గ 
మము యొకు వెలుపలి భాగమున గర్భ సంభముల యందు చక్కని 

దోరణముఆను కూర్చ వలెను. ఇట్లు నలువైపుల చేయవలెను. ఆవి గర్భ 

స్తంభమును బట్టి రెండు స్తంభములతోగాని అన్ని టికి కలిపి గాని పెన 

రచించవలెను. పెన కలశముల చేతను పల్లక ముల చేతను ప్మతజాతి మొద 
అయిన అలంకారముల చేతను అనేక విధములుగా శిఖరమును అలంకార 
ముగా చేయవలెను. మజియు శిరస్సున మకరముల యొక్క ముఖముల 
చేతను స్తంభముల మధ్య రెండు మకరముల యొక్క శిరస్సుల చేత 

అనగా ఒకదానికొకటి యెదురుగా నున్నట్లు రెండు తలలనానించి మకర 

తోరణమును చేయవచ్చును. నలువైపుల నిట్లు తోరణములను రచించ 

వలెను. ఆలిందము 1 భాగము వెలుపల నుండవలెను. అలిందము చివర 

1 భాగము ధార్మికాలయములు వెలుపలి గోడను చుట్టూ ఒకదానికొకటి 
యెదురుగా నుండవలెను, ధార్మికాలయముల గోడకు భూమి వెలుపల 

నుండవలెను. దానికి షథ్రారుకములు 1 భాగము యెత్తున నుండవలెను. 

(పాగీవములు సోపానములతో గూడ అన్ని దిశల యందు అలంకారముగా 
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నుండవలెను. తదుపరి రెండవ గోడ 2 భాగములు నిరమము కలిగియుండ 

వలెను. మధ్య 2 భాగములు విస్తారమున దేవతాలయమును చేయవల 

యును. దానిపైన 1 భాగము యెత్తున ద్వారపాశమును చేయవలెను. 

ఇదికితి భూషణ (పాసాదము, 

(అనుబంధము 86వ పటము చూడుడు 

5కే. భూజయము 

సమరాంగణ 49వ అధ్యాయము 

iN) క్షే తస్య చతుర్మశస్య భాగాన్ ద్వాదశ కల్పయేత్ | 

మధ్య గర్భం చతుః స్రంభం తస్య కుర్యాత్ ద్విభాగికం ॥ 80 

తద్బహిర్చాగికో ౬లిందో ద్వాదశ స్తంభవాన్ భవేత్ | 

మధ్యేఒపరస్యాం యౌ స్తంభౌతాభారం కుర్వీత తోరణం ॥ 81 

అలిందో భాగికః కార్యోభిత్తా భాగికయా వృతః । 

(పాచ్యాంషడ్డారుకం మధ్యే గర్భ వ్యాసోన్మి తాయతి I 82 

తృతీయో భా గికోఒలిందః స్యాద్ భిత్తా పరివేష్టితః 1 

చతుర్చాగాయతం భూయ _స్మ్రత షడ్డారుకం భవేత్ ॥ 83 

(ప్నాగ్రీవం భాగ విష్కుంభం కుర్యాద్బాగ ద్వయాయతం । 

అగతః గోభితం స్తంభైర్భాగాఎతస్ట చయావృతం ॥ 84 

యథ్మాపాచ్యాం తధోదీచ్యాం యామాక్టియపి కీర్తితం | 

దిశి పతీచ్యాంతు పునర్దితియాలింద కార్చహీః ॥ 85 

ద్విభాగాయామ విష్కుంభం దేవకోప్టం నివేశయేత్ | 

సపక్షద్వారకం శ్రీమద్ ద్వార పాశోపశోభితం ॥ 86 

భాగికోఒలిందక స్తస్మాద్ బహిర్భిత్తాఖి వేష్టితః | 

బహిశ్చయావృతో వాస్యాద్ గవాక్షై ర్వా విభూషితః ॥ 87 

పృధ్వీ విజయతేయస్మాత్ తేనాసా పృథి వీజయః ॥ 

తా॥ చతుర్మశ (ప్రదేశమును 12 భాగములు చేసి మధ్య గర్భము 
2 భాగములు శ స్తంభములతోను దాని వెలుపల 1 భాగము అలిందము 

12 స్తంభములతోను మధ్య పడమర నున్న రెండు సంభములకు తోరణ 

ను ఆలిందము 1 భాగమును గోడ 1 భాగమును చుట్టూ చేయవలెను. 

తూర్చున షడ్జారుకము నడుమ గర్బవా్యాసముతో సమానముగా నుండవలెను 
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మూడవ అలిందము 1 భాగమును డాని చుట్టు గోడయును 4 భాగముల 

పొడవును దానికి షడ్డారుకమును చేయవలయును. (పాగీవము విస్తారము 

ఓ భాగమును, ఆయతము 2 భాగములును కలిగి ముందు స్తంభములు 
నిలుపబడి చయములచే నావరింపబడినదియును. తూర్పున యటులో 

అటులే ఉతిరము దక్షిణము పడమర దిశలయందును, మరల ద్వితీయా 

లిందమునకు వెలుపల 2 భాగముల. ఆయామ విష్కుంభములతో దేవ 

కోష్టమును నివేశము చేయవలెను. దానికి పక్ష ద్వారమును తోరణమును 

అలంకారముగా చేయవలెను. దాని నుండి అలిందమును 1 భాగము చేయ 

వలయును. దానికి వెలుపల చుట్టూ గోడ యుండవలెను. లేదా చయముతో 

నైనా ఆవరింపబడి యుండవలెను... గవాక్షులతో నెన నుండవలెను. దీనిని 

పృథివీ జయ [పాసాదమందురు. . 

"(అనుబంధము 87వ పటము చూడుడు) 

52. విజయము 

సమరాంగణ 4ఉంవ అధ్యాయము 

న్లో; యధా పృథ్వజయ స్యైవ కర్త (ప్నాగీవకావుభౌ ॥ 88 

కోషజోమ భోగి కోస్యాతాం విజేయో విజయ సదా i 

తా॥ పె జెప్పిన భూజయమునకు కర్ణ (ప్మాగీవములు రెండును కోణ 

ముల యందొక భోగము చొప్పున చేసిన యెడల విజయ (పాసాదమగును- 

53. నందము 

సమరాంగణ 49వ అధ్యాయము 

కొ! ఆయం సమంతాదుతైప్తో బాహ్యాలిందం వినాయదొ ॥ 89 

మధ్యమాలింద సౌధస్థ కర్ణ్మపాసాద కేశ్చితః | 

(పథధమాలింద గర్భౌచ సముత్రి ఫతరౌ తతః ॥ 90 

స్యాతాం ఛాద్యద్వయచ్చన్నౌ తదానందోజభిధీయతే .॥ 

తొ వెలుపల ఆలిందము లేకుండా మధ్యమ అలింద సౌధమున 

నున్న కర్ణ పాసొదముల చేత కూర్చబడి మొదటి అలిందము గర్భము ఫైల్ 

రెండు కప్పులతో కప్పబడియుండెనేని నంద (ప్రాసాదమగును, 
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54. శ్రీతరువు 
మరాంగణ శ9ివీ అధాాయము 
॥ చతురశీ కృతే కేతే దశభాగ విభాజితే || 91 

చతుర కో భవేన్మధ్యే దేవకోన్టా ది?భాగికః | 
ద్వారబం ధోజస్య భాగోచ్చః కార్యో భాగార్ల విస్త్రృతః ॥ 92 
స్యాద్బహిర్ద్వా దశ ధరోజలిందకో దేవకోసతః | 
భాగికః సచవిజేయోభి శ్రి యు క్ర సతోజపరః ॥ 93 
అయం ద్విభాగికై రు క్రః పా గీవైర్భాగ నిరమెః | 
తధా తృతీయో ౬ లిందః స్యాత్ సమంతాద్చి త్తి వేష్టి కః Ht 94 
(ప్యాగీవకై శృతుః సంఖైః స్మపవేశైర్వి భూషితః | 
భాగికీ స్యాదృహిర్భి త్తిరితరా తుధరై! నుమా ॥ 95 
ఇత్యేష శ్రీ తరుర్నామ [ప్రాసాదః పఏకీ రితః | 
తాః నలుచదరముగా చేసిన భూమిని 19 భూగములు బేసిదొని మధ్య 

2 భాగములు దేవకోష్టమును వ్వార బంధము యెత్తు 1 భాగమును విస్తా 
రము క భాగమును దానికి వెలువల 12 ధరలును దెవకోష్టము నుండి 
అలిందమును 1 భాగమును తరువాత గోడయును. (పాగీవము 2 భాగము 
లును నిర్ధమము 1 భాగమును ఆటులే మూడవ అలిందము కూడా ఆంత 
టను గోడవే చుట్టబడి యుండవలెను. _పాగ్రీవములు 4 సంభములతోను, 
(పవేశములతోను అలంకారముగా నుండవలెను. వెలుపలి గోడ కే భాగ 
మును ఇతరములు ధరలతో సమానములును వేయవలెను. ఇది శ్రీతరు 
(పాసాదము 

3 &} 

(అనుబంధము కికివ పటము చూడుడు) 

55. (పమదా (పియము 
సమరాంగణ రివ అధ్యాయము 

॥ అస్యైవ సంభ గర్భ స్య ద్వితీయాలింద భిత్తిషు |; 96 
షజ్రారూణి విధేయాని పూర్వరూప వ్యవస్థితేః | 
ద్వాద్యౌ (పాగ్రీవకౌ కార్యా తృతీయాలింద కార్చహిః it 97 
తొ చద్విభాగాంతరితౌ సర్వతో భాగ నిర్గతొ | 
ఏవం పంచాశతా స్తంభెర్ద్వా భ్యాంచ పరి వెష్టితః / 08 

13) 
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చతుః స్తంబైః స్మపవేశెః సమంతాదుప నిరమెః । 

(పాసాదోజయం సమాఖ్యాతో నామతః [పమద్నాపియః ॥ 99 
తా॥ పె చెప్పిన దానినే సంభ గర్భము యొక్క రెండవ ఆలిందము 

గోడ యందు షడ్డారువులను చేసి మునుపటివలె 2.2 (పాగీవములును 
మూడవ అలిందము వెలుపల 2 భాగములు అంతటను నిరమమును ఇట్లు 

52 స్తంభములతో చుట్టబడియుండి 4 సంభములతో (పవేశము కలిగి 
అంతటను ఉప నిరమములుండెనేని (పమదా (పియ (పాసాదమగును. 

(అనుబంధము 89వ పటము చూడుడు 

56. వ్యామ్మిశము 
సమరాంగణ 49వ అధ్యాయము 

స్టో భాగ విస్తార విష్కంభమస్య (పా(గీవకం యధా | 

ఖన్నాలిందా (గత ప్రిర్యగ్ ద్వెశావే తన్ముఖం శుభం ॥ 100 

ద్వితీయాలిందక స్టానేకర్ణ ప్రాసాద క్లేర్యుతః । 
ఏవంవ్యామి(శ్ర సంజ్ఞోఒయం (పాసాదః పరికీర్తితః ॥ 101 

తా॥ పె చెప్పిన దానినే (పా(గీవముతోను ఆలిందములను తీసివేసి 

ముందజ అడ్డముగా 2 శాలలును రెండవ ఆలింద (పదేశమున కర్ణ 
(పాసాధములును చేసిరేని వ్యామి(శ (పాసాదమగును. 

(అనుబంధము 40వ పటము చూడుడు 

ఏ7. హస్తి జాతీయము 

సమరాంగణ 49వ అధ్యాయము 

శ్ విజయస్యా స్యచయదా కర్ణలాంగల కెర్యుతా । 

భవేచ్చి త్తి నసదాహ స్తి జాతియ ఇతిక వ్యతే Il 102 

తా॥ విజయమునకు కర్ణలాంగలములు చేసి గోడ రచించిరేని హ హస్తి 
జాతియ (పాసాదమగును 

58. కుబేరము 
సమరాంగణ 49వ అధ్యాయము 

కో సీమా (పాగీవ భూమీషు యమదాన్యుః పృథి వీజయే | 
ద్విభాగా శ్చాభితోఒలిందా ఫ్రర్యక్ శాలా ముఖేషుచ ॥ 103 
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అలిందే పశ్చిమాశాలా సర్వాశాలో కనాళుభా | 

షడారుకం కధెవా(త చతుర్భాగాయతం భవేత్ ॥ 104 

పూర్వవత్సర్వ మన్యచ్చ కుబేరఃస తదా భవేత్ ॥ 

తాః! భూజయమున సీమలయందును (పాగీవ భూముల యందును 

2 భాగములు చుట్టూ ఆలిందములును ముఖములయందు అడ్డముగా శాల 

లును ఆలిందమున పడమర శాలయును షడ్డారుకము 4 భాగముల ఆయ 

తమును కలిగియుండెనేని కుబేర (పాసాదమగును, 

(అనుబంధము 41వ పటము చూడుడు) 

59. వసుభాధరము 

సమరాంగణ 49వ అధ్యాయము 

గో! (పాసాదః కథ్యతే౭న్యకశ్చ సం|పతీహ ధరాధరః ॥ 105 
ap) 

కుబేరో (పే స్తరోత్తిస్త; కర్ల (పాసాధ భూషితః 

మధ్య వ్వారాన్వితః శ్రీమాన్ ధరాధర ఇతిస్మతః 1 106 

తా॥ కుజర _పాసాదముమైన కర్ణ _పాసాదములును మధ్య ద్వార 

మును కలిగినచో వసుధాధర (పాసాదమగును, 

60. సర్వతో జ దనము 

సమరాంగణ 49వ అధ్యాయము 

a య।(తా| గతశ్చి|తకూట సస్మాద్యః సర్వతోదిశం | 

ధరాధర నమో భదాః సర్వతోభ ద ఉచ్యతే ॥ 107 

తా॥ చి త్రకూటమునకు ముందును అటులే నలుదిశలను భ(దము 
అను చేసిరేని సర్వతోభ[ ద (పాసాదమగును, నవతలమున నున్నరూప చిత 

మును చూడవచ్చును, 

61, విమూనాఖ్యము 

సమరాంగణ 49వ అధ్యాయము 

క్లో! కర్ణ్మప్రాగ్గ్రీవ కౌద్వౌద్వొ శాలా _పాగ్గింవకావపి । 

స్యాతాం యదాస్య |పోకోఒసౌ విమానాఖ్య స్తదా శుభః ॥ 108 
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తా॥ కర్ణ (పా|గీవములు 2 ను, శాలాప్రా[గీవములు 2ను కల్పించిన 

యెడల విమాన ప్రాసాదమగును. 

62. ముక్త కోణము 

సమరాంగణ 49వ అధాకాయము 

కో! విమాన పీఠే నిర్ముక్తః శాలాఖిః సర్వతో వృతః | 
య ఎంటి 

అనన్య శాలా సంబందే విమానోన్యస్యతే యదా ॥ 109 

కర్త (పొసాద కో పేతః కోల; శాలోజ్లి తైర్యుతః | 

తవా పము క్రకోణః స్యాత్ _పానోదోఒత్యర్థ శోభిత * ౫ 110 

తా॥ విమాన పీఠమున విడువజఒడిన శాలలతో అంతటను చుట్టుకొన 

బడి ఒకదానికి మణియొకటి సంబం థముండునట్టును కర్ణ (పాసాదముల 

తోను కోఖిల్లునది ము క్త్షకోణ (పాపాదమగును, 

63. అపరాజిత పృచ్చలోని వైరాజ్యాది నాగర [పాసాద 
ములు 25ను ద్వారనిర్ణయమును 

(అపరాజిత 157వ సూ తము) 

ఖో వైరాజ్య మథవక్షామి (పాసాదం సర్వకామదం । 

వి శామ్యంతీచ విష్ణుంచ (అహ్మాయాత రవి స్తథా ॥ గ్ల 

ఏక ద్వారం చతుర్ద్వారం (తిద్యారంచ తధైెవచ ; 

ద్యారద్వయంచ కర్తవ్యం దూషణం నకదాచన ॥ 2 

పూర్వో తరయామే చైవ పూర్వోపరో త్రరే తధా | 

యామ్యాపరో త్రిరే శస్తం తిద్యారం తి విధంమతం 1 ఫ్రై 

పూర్వాపరేస్యాద్ ద్విద్వారం దూపయేచ్చయా మ్యోత్తరే। 

వీక ద్వారంచ మా హెంద్యాం చతు నర్హ్రారం చతుర్దిశం [1 | $ీ 

పూర్వేచ భ క్రిదం ద్వారం ము క్రిదం వరుణోధమం । 

యామ్యేత్తరే శివేద్యారె క్భతేదోషో మహశ్భయం [1 5 

ఏకద్వారంచ మ హే6ం(ద్వ్యా మన్మధా దొషదం భవేత్ | 

భృదం సర్వత కల్యాణం చతుర్ద్వారే శివాలయే ॥ 6 

(బహ్మ విష్ణుర వీశాంచ కుర్యాత్ పూర్వొక్తమేవహి | 

సమోసదనే జెనేం|దే దిశాదోషోన విద్యతే i FT 



4వ భాగము 101 

తా॥ వెరాజ్యు |పాసాదమునకు 1-2 క్రి.4 ద్వారములు పెట్టవచ్చును. 
తూర్చు ఉత్తరము దక్షిణము ఈ మూడు దిశలను, తూర్చు పడమర ఉత్త 

రము ఈ మూడు దిశలను దక్షిణము, పడమర, ఉత్తరము ఈ మూడు 

దిశలను ద్వారములను పెట్టవచ్చును మూడు ద్వారములు పెట్టునప్పుడు 

అంతకం కే మించి చేయగూడద., రెండు ద్వారములు పెట్టునప్పుడు 
తూర్చున పడమరను పెట్టవలయు నేకాని డకిణమునను ఉ తరమునను 
వ్వారములను పెట్టరాదు ఒక్క కే ద్యారమును పెట్టునపుడు తూర్పుననే 
పెట్టవలయును. నాలుగు ద్వారములు పెట్టునప్పుడు మాతమే నలుదిశల 

నుండవచ్చును. తూర్చు ద్వారము ఐశ్వ వ్యమునిచ్చును. పడమర ద్వారము 

మోక్షమునిచ్చును. దక్షీణమునగాఎ ఉ త్రరమునగాని శివద్వారమున్నయెడల 

దోషము అది మహా భయమును కలిగించును. ఒక్క కే ద్వారమైనచో 
తూర్చుననే వేయవలెను ఇతర దిక్కుల యందు పెన చెప్పినట్లు దోష 

ములు కలుగును. నలువైపుల ద్వారముకల శివాలయము సమస్త శుభముల 
నిచ్చును. [బహ్మ, విష్ణు, సూర్య, _పభృతి దేవతులకు గూడ 4 ద్వార 

ములు పెట్టవచ్చును. మరియు (పధానాలయము ననుసరించినయుప దేవా 

లయములకును జేనబౌధాది యితరాలయములకును ద్వార దోషమును 
పాటింప నక్కరలేదు. 

అపరాజిత 10౧వ సూూతము 

శా; ఆదౌతునాగరాన్ వక్షే _పానాదాన్ సర్వుకామదాన్ | 

అనే కాండక సంయుకాన్ి (కమయు క్రి విధిం స్తథా i 1g 

ఉత్సేదే నాగరాః శృంగైరనెకా కారరూపిణః | 

శృంగోరః శృంగ | పత్యంగ తవంగాఎక భూషితాః ॥ 19 

ఏకద్వి,త _కమోన్నద్యా రఖాగర్భ సముద్భావాః | 

వోషావహాశ్చ సంకీర్షా విపులా ధాన్య సౌఖ్యదాః ॥ 20 

(ఊఈమూ ర్తియస్తు భదాంతే రధికాః సర్వ కామ దాః 

శు4నాసేచ సంఘాటా భృదే త్వేకేక సంయుతాః ॥ 21 

అమలసారాంతస్టిత కలశ్రెః సువిభూషితాః | 

పతాకా ధ్వజయుకాశ్చ నాగరాః సర్వకామదాః ॥ 22 

పీరోపపీఠ జంఘాభిర్మేఖలా కూటచ్చాద్యకై 8 | 
దలభక్యాచ యుక్తాశ్చ క ర్తవ్యాః సర్వ కామదాః ॥ 23 
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మండె రుపశోభాఢథై ర్వితానైర్భ హుభిర్యుహః | 

భాద్యఘంటా కూటయుకా నానా సంవరణా స్రథా ॥ 24 

నాగరచ్చందజా ఏవం (పాసాదాః సర్వకామదాః | 

వల్లభాః సర్వదేవానాం శివస్యాపి విశేషతః 1 25 

తా॥ నాగర పాసాదము యొక్క లక్షణమును చెప్పుచున్నాను. 
అనేకమైన అండకములతోను ఉన్నతము యొక్క ఖేదములతోను, ఆకార 
భోదములతోను, శృంగము; ఉరః శృంగము వపత్యంగము, తవంగము 

మొదలయిన ఆలంకారములను 1-2-8 ఎత్తుతో రేఖల నుండి కలిగినవి 

యును. సంకీర్ణముల దోషములు కలిగించదు. భ(దముల పెన (తిమూర్తు 

లును, రధికలును, శుకనాసయందు సంమాదిములును, భ(దమున ఒక్కొ 

క్కుటియును ఆ మలసారమునలో పలక లోహములును పతాకలును. ధ్వజ 

ములునుు కలవి నాగరములు పీఠము ఉప పీఠము, జంఘ, మేఖల, 

కూటము థాద్యము దలవిభ కి మండపము విధానములు, భాద్యము ఘంట 

కూటములుకల ఆనేక సంవణలును కలవి నాగరచ్చంద భములు సమస్త 
దేవతలకును శివుని ముఖ్యముగాను రచించవలె. 

(ఆపరాచిత 15వ సూత్రము 

శో చతుర శం సమంశుడ్డం షోడశాం శోప కల్పితం | 

వేదాంశ్లో గర్భ అఖ్యాతో భి తిః సూర్యపదోద్భవా || 8 

(భమ నిర్మాణతః స్పంభెః సీమా (పాగ్గవకా గతః । 

చతుర్భాగోన్న తాభి త్రిః సపాదా శిఖరోన్నతిః ॥ 9 
చతుర్గుణైః పృథక్ సూతైంః పద్మకోశం సమాలిఖేత్ | 

స్కంధకోశాం తరంచైవ సప్రభాగైశ్చ కారయేత్ ॥ 10 

(గీవాభాగా సముత్సే థె సార్హమా మలసారకం । 

పద్మచ్చ(తం తథా సారం ద్విభాగః కలశోజఒంతరే ॥ 1l 

శుక నాసాన్ సింహకర్ష్హాన్ చతుర్దిక్షు (పకల్పయత్ | 

జగతీవై పంచగుణా కామదా చతురాననా ॥ 12 

ఇమం వైరాజ్య కందేవ (పాసాదం కారయేత్తుయః | 

ఏకవింశతి స్వరాణాం లభతే రాజ్య మిప్పితం ॥ 13 

తా॥ నలుచదరము సమముగా చేసి దానిని 16 భాగములు చెసి 

అందు 4 భాగములు మధ్య దేవాలయ గర్భమును వదలి మిగిలిన 12 భాగ 
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ములు చుట్టూ గోడను కల్పించవలెను, చుట్టూ నిలిపిన స్తంభములతో 

సీమలు [ప్నాగీవములు ముందును గోడ 4 భాగముల యెత్తును శిఖరము 

యెత్తు 1: భాగమును, నాలుగు భాగములు గల సూ తముతో పద్మకోశ 

మును రచించవలెను. స్కంధము నుండి దిగువ 7 భాగములు చేసి గలము 

1 భాగమును, ఆ మలసారకము 14 భాగమును, పద్మము ]* భాగమును, 

కుంభము 3 భాగములును చేయవలయును. శుకనాసలును, సింహ కర్ణ 

ములును నలు దిశల యందు రచించవలెను, జగతి 5 భాగములుగా 

నుండవలెను. నలు వెపుల ద్వారములును కలిగినది వైరాజ్య నాగర (పాసాద 

మగును. 

64. నందనము (త్య)ంగములు) 
(అపరాజిత 187వ సూూతము) 

శ వెరాజ్య స్యచసంస్టానే నందనం కారయేచ్చుభం | 

కర్ణం తథా చెకభాగ ముదకాంతర భూషితం ॥ 14 

దిషభాగంచ భవేద్భ(ద మర్దభాగేన నిర్ణతం | 

భాగార్హం పార్శ్వ స్మూతంతు నిర్గమ స్తత్స మో భవేత్ ॥ 15 

అర్హభాగస్తు విస్తార ఏవం భదం విధీయతే కర్ణి ప్వేకైక " 

శృంగంచ భృ్మదేద్వే ఉరు మంజరీ ॥ 16 

నిఖిరం (త్యంశ విస్తారం పాదోనంవెద ముళ్చ్రతం | 

పద్మ కోశోద్భవ సూతే పంచాంశః క లశోజంతికే ॥ 17 

రథి కాతుయదాభ దె నందనః సర్వకామదః । 

ఇహనందతి తత్కర్తా స్వర్గవా (తిదశైః సహ ॥ 18 

తా॥ వై రాజ్యమునే కర్ణము 1 భాగమును భృదము 2 భాగములును 

భద నిర్గమము 1% భాగమును, పార్శ్వ సూత్రము నిరమముతో సమాన 

మును భాగము విస్తారమును ఇట్లు భృ్యదమును రచించవలెను. కర్తమున 

ఒక్కొక్క శిఖరమును భృదమున రెండు శిఖరములును శిఖరముల 

యొక్క విస్తారము క భాగములును, ఎత్తు 3$ భాగములును, పద్మకోశము 

పుట్టిన సూత్రమున పై భాగము నుండి కలశము యొక్క చివరకు 5 భాగ 

ములును భ(దమునను రధిక యుండవలెను. దీనిని నందన [ప్రాసాద 

మందురు, 

(అనుబంధము 42వ పటము చూడుడు) 
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65. సింహము 
(ఆపరాజిత 157వ సూ తము 

స్టో ముఖభ।దే (పతిభ! ద ముద్రమోరధికో పరి | 

కర్దశ్చంగే సింహకర్ణం సింహనామాస ఉచ్యతే || 19 

దెవానాంతు (పక ర్తవ్యః సింహ స్ప తవ శాశ్వతః | 

తు మష్యెద్దిరి సుతాతస్య సౌభాగ్య ధన ప్పుతదా ॥ 28 

తా॥ ముఖ భదమున (పతి భ(దమును రధికము పెనను కర్ణశృంగ 

ములును సింహ కర్ణములును కలది సింహ [పాసాదమగును. దానియందు 

సింహము శాశ్వతముగా నుండుటచే పార్వతి సంతోషించి సౌభాగ్యమును 

ధనమును సంతానమును సర్వదా యిచ్చుచుండును. 
66. శ్రీనందనము 

(అపరాజిత 157వ సూ. తము) 

a) కర్ణి శృంగేతు దాతవ్యం పంచాలడక విభూషితం | 

తధా శ్రీనందనోనామ కర్తుః సంతాన వర్దకః ॥ 21 
తా॥ కర్ణముల యందును శిఖరమునను త అండకములతో (పకా 

శించునది శ్రీ నందన | పాసాదము 

67. నుందరము (పంచాంగములు) 
(అపరాజిత 15 వ సూ తము) 

నో షడ్యాగాయతే భాగం కర్ణం పతీ రథం తథా । 

ద్విభాగంచ భవెద్భ (దం నిధమశ్శ్వార్త భాగతః ॥ 22 

పతిరథం భాగ నిష్కాసం గర్బో వేదాంశవైః పృధుః | 

ద్వేద్వేకర్ణే తథాభ్యదే శృంగం (పతిరథే౭ ధవా ॥ 25 

ఏవం విధః (పక ర్రవ్యో మందరసు శివాత్మజిః 1 

మేరు పృుణ్యార్దకార్దంతు లభ్యతే మందరే కృతే ॥ 24 

తా! పొడవు 6 భోగములు చేసి అందు కర్ణము 1 భాగము (పతి 

రథము 1 భాగము భ(దము 2 భాగములు భద నిర్ణము అర్హ భాగము 

(పతి రధముల యొక్క విస్తారము భాగము గర్భము 4 భాగములు కర్ణ 

మున 2 శృంగములును భ(దమున 2 శృంగములును ఇట్టు చేయబడి 

నది మందర [పాసాదము 

(ఆనుబంధము 43-1, 43=2, 433వ పటములు చూడుడు) 



శవ భాగము 105 

68. మలయము 
అపరాజిత 157వ సూత్రము 
శ భదేళ్ళంగ [తయం కుర్యాన్మలయో నామ నామతః ॥ 241. 

తా॥ పె చెప్పున దానినే భృదమున మూడు విఖరములురిచిరే ని 

మలయ (వాసావమగును. 

50. విమానము 
అపరాజిత 157వ సూ|తము 
నో త్యక్త (వ భదశాలంతు (పత్యంగాని (పదాపయెత్ i 25 

(పతిరధోర్థ్ష తిలకో విమానః సర్వకామదః il 

తా! భదశాల తేకుండత పంజరములు మొదలగు యితర రూప 

ములు చేసినచో విమాన (పాసాదమగును. 

70. సునికౌాలకము 
అపరాజిత 157వ సూ తము 

శో భే తృతీయోరు శృంగం సభవేత్ సువిశా 

తా! భ| దము నందు కఖరములను పె 

సువిశాల (పాసాదమగును. 

అర 11 26 

పెద్దవిగా మూటిని రచించినచో 

71. తై9)లోక్య భూషణము 
అపరాజిత 157వ సూ(తము 

స్త త్యక్త ప్రవ భద శృంగంతు వికమః స్యాత్ (పతిరధే t 

కర్దే చాష్టదలం' కుర్యాన్నామ్నా ) తొలోక్య భూషలణకి ॥ 27 

తా! భదమును సరగమకు తీసివేసి (పతి రధమునను క కర్తము 

నను కి దళములను చేసిన యెడల తంలోక్య భూషణ [పాసాదమగును, 

72. నమా బాం[ దము (సస్తాంగములు 

అపరాజిత 157వ సూూతము 

కో ఆష్టధా చాయతే క్షేతే భుజ కర్త విశోధితే | 

భాగం భాగంచ భదార్హం కర్ణః (పతిరధో రథల౭ః। 11 28 

(పతిరధోజంకో నిషా సే ర థోజర్టోజఒర్హ్దంచ భ(దకం | 

ఉదకాంతర యు కశ్చ పంచాంకో గర్భ విస్తరః ॥ 29 

ద్వేశ్చంగే తలరం కర్దే శ్శంగే (పతిరథే తథా | 

4.4 
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ఏకశ్చ్శంగంచో పరథ ఉరః కృంగాణెి ద్వాదశ ॥ 30 

పంచాంశం మూఆశిఖరం ఘంటా కలశ భూషితం । 

ఈప్పితంల భతేకర్రా యావదాభృత సంస్లవం 11 51 

తా! క్షేతమును 8 భాగములు చేసి భ( దము 2 భాగములు కర్తము 

1 భాగము (పతి రథము యొక్క నిరమము 1 భాగము రధము 1 1 భాగము 

నిరమము భదము శే భాగము జలొంతరమును గర్భము 5 భాగములును 

తిలకమున 2 శిఖరము లును భ్యదమున 2 శిఖరములును, కర్ణమున 2 శిఖ 

రములును, (వతిరధమున 13ఖంమును ఉపరధమున 1 శిఖర మును ఉర; 

శృంగములు 12ను పథాన శిఖరము 5 భాగములును ఆది ఘంట కలశము 

అను రెండు రూపములతో (|పకాశించవలెను. యజమానునకు కోరికలు 

సిధింపజేయును, ఇది మహేం దృపాసాదము, 

(అనుబంధము 44వ పటము చూడుడు) 

73. రత్పశీర్హ ము 
అపరాజిత 157వ సూూతము 
శ్లోః కర్ణ్రశ్చంగ్యతయం కుర్యా దత్నశీర్షః స ఉచ్యతే ॥ 813 

తా కర్ణమున శి శిఖరముల నుంచి రెని రత్మ శిఖర (పాసాద 

మనిపించుకొనును. 

74. శతశ్చంగము 

అపరాజిత 157వ సు చూతము 

A) త్యకె గవ శృంగం భ(దస్య మతాలంబంతు కారయేత్ ॥ 32 

తస్యచ్చ్భాదోకర కర్ణతు తతః శృంగాణి దాపయేత్ | 

శత్రశృంగస్త దానామ్నా ఈశ్వర స సదా(పియః || 33 

తా కిఖరమును తీసివేసి దాని యొక్క కప్పు పె పెనను కర్ణమునను 

శిఖిరములను కల్చించినచో గత్ర శృంగ (పాసాదమగును,. 

(అనుబంధము 45వ పటము చూడుడు, 

75. భూధరము 

అపరాబిత 157వ సూ[తము 

ఖో తిల కానిచ శృంగేషు తధో పరధకేషుచ ।; 
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ab రథ (పతిరధోర్దైచే తిలకాని పకల్పయేత్ ॥ 34 

చేసా పంచాండ శృంగాశ్చ భూ ధరాఖ్యఃస ఉచ్యతే i 

తా॥ ఖరములయందు తిలకములును ఉప రథములయందును 

రథముల యంచాను (పతి రథములయందును కూడ తిలకములను 
రచించవలెను. మిగిలిన |పవెశమున 5 అండకములతో క ఇఖరములనువేసి 
రేని భూధర [పాసాదమగును, 

(అనుజంధము 46-1, 46-2 పటములు చూడుడు) 

18. భువన మండనము 

అపరాజిత 157వ సూ(తము 

సొ శ్రీవత్సం చవ రేఖార్దం భవెద్భ్బువన మండనః ॥ 35 

తా॥ శ్రీ వత్సమను (పాసాదము నందలి రేఖలను సగము చేసి 
రచించిన యెడల భువన మండన (పాసాచమగును, 

77 తై్రలోక్య విజయమును క్షి తినల్లభమును 
ఆపరాజిత 15వ సూ సూతము 

సొ! తధెవ తిలకం కుర్యాచ్చంగ దయమధోపరి | 

త్రైలోక్య విజయశ్ర్చైవతి శృంగై ః కితివల్లభః ॥ 36 

తా॥ పైన చెప్పిన దానినే ముందు భ(దమును రెండు శిఖరములును 

చేని నచో తెలోక్య విజయ్మపాసాదమగును. ఆదియే మూడు శిఖరములతో 

జేసి రేని కతివల్లభ [పాసాదమగును. 

78. మహిధరము (నవాంగములు) 
అపరాజిత 137వ సూ[తము 

శో! మహీధరం (పవక్వే హం శతమూలే విభాజితే , 

ప చర నాన ఈ కర్ణోభదం ద్విపద మి(శితం It శ్ర? 

స్యోభయతస్త్ర యస్త్రయః (పతిరథా స్తథా | 

బరమ భాగార్హం భద నిరమః . శ్ 38 
భాగ షట్యా యతోగర్భః స ప్రభాగో౬థవోచ్యతే | 
కర్ణే పతిరథే భ(దే ద్వేవ్వే శృంగేచ కారయేత్ | 39 

అల రథోపరఖె తిలకం ప్రత్యంగం చరధోవరి | 

నుతాలంబయూతం భ[దం నె స్యాన్మహీఢర స కైక; 1 40 ul 
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తా॥ చతుర్మశ (పదేశమును 10 భాగములు చేసి కర్ణము 1 భాగము 

భదము 2 భాగములు, కర్ణము యొక్క రెండు వైపులను ౩.3 (పతిరథ 

ములును సమభాగములతో నిరమములును, భ[ దము యొక్క నిర్ణమము 

శే భాగమును, గర్భము 6 భాగములును, లేక 7 భాగములును, కర్ణము 

నను, [ప్రతిరధమునను భృదమునను 2.2 శిఖరములును, రథమునందును 

ఉపరథమునందును తిలకమును, రథము పెన మజియొక రూపమును 

భ|దమును మత్తాలంబముతో రచించుటయును గలది మహీధర (పాసాద 

మగును. 

"(అనుబంధము 47వ పటము చూడుడు 

79. కై లాసము నవమంగళము 
అపరాజిత 157వ సూ తము 
క భ|దే శృంగం తృతీయంచ కై లాసః శంకర(పియః | 

భదేత్యకా స ర ధేశ్చంగం నవ మంగళ ఉచ్యతే ॥ 41 

త్రా!! భ(దమునకు కి శిఖరములు చేసిన యడల కైలాస [పాసాద 

మగును. భదము నందు లేకుండ చేసి రథమును శిఖరమును చేసిన 

యెడల నవమంగళ [పాసాదమగును. 

80. గంధమాదనము సర్వాంగసుందరము 

అపరాజిత 157వ సూ|తము 

శో తథాభ్మదే పునర్తద్యాత్ సభవేధంధ మాదనః । 

త్యక్తం భే రథేశ్ళంగ యు క్రం సర్వాంగ సుందరం ॥ 42 

తా॥ భ(దమున శిఖరములను చేసిన యెడల గంధ మాదన్న పాసాద 

మగును. భ్రదమును వదలి రథమున శృంగములు చేసిన యెడల సర్వాంగ 

సుందర (పాసావమగును, 

ఏ1. విజయానందము' 

అపరాజిత 187వ సూతము 

శ్లో, భ్యదేద ద్యాత్పునః శృంగం విజయానంద సంజ్ఞకః ॥ 

తా॥ భృదమున మరల నింకొక శిఖరమును చేసినచో విజయానంద 

(పాసాదమగును. + 
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ఏ9 సరా రంగ తిలకము 

అపరాజిత 157వ సూ( తము 

న్లో మత్తాలంబయుతే భ్యదే ఉపశ్చంగం పరిత్యజేత్ ॥ 43 

మత్తాలంబో భయక రై కుర్యాచ్చృంగ ద్వయంతథా । 

సర్వాంగ తిలకోనామ కర్తుః సంతాన భోగదః ॥ 44 

తా॥ మత్తా లంబముతొ గూడిన భ|చమున ఉప శిఖరము లేకుండా 

చేసె మత్తాలంబము యొక్క రండు కర్ణములయందు రెండు శిఖరముల 

నేర్పజచిన రమెడల సరాగ్రంగతిలక (పాసాదమగును. 

83. మహాభోగము 

(అపరాజిత 157వ సూ తము) 

శ్లో! ఉరు శృంగంతతో దద్యాన్మత్తాలంబ సమన్వితః | 

మహాభోగ స్రదానామ సర్వకామ ఫల|పదః ॥ ర్న 

తా॥ మత్తాలంబమున యె త్తయిన శిఖరములను చేసినచో మహాభోగ 

(పాసాదమగును. 

న్ 

84. మెరువు 
(అపరాజిత 157 వ సూత ము 

శో రథకర్ణె (పతి తిరథే శృంగంచో పరగే తథా | 

మేరురేష సమాఖ్యాతః సర్వదేబైః సుపూజితః ॥ 46 

సర్వస్వర్హ మయేమెరా పుణ్యంయతో తిః _పదకీణైః | 

ఇవేపకే( ఫష్వకే చై చెవ తత్పూణ్యం అభతేనరః 1 47 

సృష్టావుక్తా (బహ్మణాయాః పూజా కాచై పంచవింశతి: | 

వెరాబాద్యాః. సముతృన్నాః సర్వేపాసాద సంజ్లకాః ॥ 48 

తా॥। రథమునను, కర్ణమునను, పతిరథమునను, ఉపరథమునను 

శిఖరములు కఠిగియుండినచో సర్వదేవ పూజితమైన మేరు (పాసాదమని 

పించుకొనును. అట్టి _పాసాదమునకు ముమ్మారు ప్రదక్షిణము చేసినయెడల 

సువర్ణమయమైన మేరువును (పదకీణ మొనర్చినంతటి పుణ్యము లభిం 

చును. ఇట్లు (బహ్మబే నిర్మింపబడి చెప్పబడియున్నవి. మరియు వైరాజ్యా 

దినాగర (పాసాదముల నుండి సమస్త [పాసాదములుత్పన్న మైనవి. 

(అనుబంధము 48వ పటము చూడుడు) 
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85. రుచకము మొదలగు 64 (పాసాదములు 
సమసమురాంగణ 556వ ఆద ఢారయుము 

స ఆధాతః సం(పవ వక్ష్యామి (పాసాదాజ్ నిఖ్లరాని తాన్ | 

రుచకాదీంశ్చతు:ః ష షషింనామ అక్ష) ఖత? (కమాత్ 1 1 
ల చే 

పూర్వంయాని విమానాని ప పంచోకాన్యభవం సతః । 

తదా కారభృ తః సర్వే (పొసాదాః.పంచ వింశతి। ॥ 2 

ిఖరైర్వి విధాకారై రేకే నాండేన భూషితాః | 

కేచిదండ తయో పేతాః కెచిత్సంచారిడ కాన్వితాః ॥ ఫి 

ఈ షద్చేదనతేజ్లేయాః (పాసాదాః సరగశామదాః |; లా లు 
సౌవర్షా రాజతాశ్చెవ దేవానాం సతతం (పియాః 11 4 

మణముకా _పవాలాబ్యై ర్ఫూ షణైః సువిభూపితాః | 

రీతి క్మాతప్పు లోహాద్యైః పిశాచోరగ రాక్షసాం ॥ 5 

దేవలో చా భవంత్సేతే కామ స్వచ్చంద చారిణః | 

పాతావేచా పినిర్హిమైః వి పాపాలే? స్పటికై ప్రథా H న 

అఇఅపషకా కాషపొషాటత్వో ర్మర్త రంలో కేజపినందకాః | 
(eos) (a) క్క జీ 

సుఖదాశ్చ వంత్స్పేతే కర్తుః కారయితు సథా ॥ 7 

అక్మవోనాన్వతానేతాన్ కథయామో యథావిధి । 

పురాజణాం భూషారాయ భుక్తి ముక్తి (పదానృణాం [1 8 

తా॥ శిఖరములతో గూడివ రుచకము మొదలైన 61 [పొసాదము 

అను చెప్పుచున్నాను, మొట్ట మొదట 5 విధములు మ్మాతము చెప్పబడి 

నవి. తరువాత వాని యాకాదముల ననుసరించి (కమముగా 25 నబేదములెే 

ద్పడినవి. శిఖరముల యొక్క రూపములు వేజువేజుగా నున్నను ఒక్కటై 

ఆండకము కలవి కొన్నియును మూడు ఆండకములు కలవి కొన్నియును 

ఐదు ఆండకములు కలవి కొన్నియును ఇట్లు కొంచెము భేదములు కనుప 

అచుచు రచించబడినది. బంగారము, వెండితో రచించజడినవి దేవతలకు 

(పియము మణులు ముత్తెములు పగడములు మొదలుగు వానిచే బాగుగా 

నలంకరింపబడినవి కూడ దేవతల కిష్టములేయగును, ఇత్తడి సీసము 

అనుము మొదలైనవి పిశాచములకును ఉరగులకును రాక్షసులకును అష్టము 

లెనవి, దేవలోకం నందలి వారికివి నిర్ణయింపబడినవి. పాతాలము నందును 

పాషాఖములును స్పటికంలును చెప్పబడినవి మానవ లోకమున ఇటుక్ట 

లును దారువులును పాషాణంలును చెప్పబడినవి, ఈ చెప్పబడినవి బే కోయంచు 
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వానికిని చేయువానికిని సంతోషమును నుఖమును కలిగించును. అవి లక్షణ 

యుక్తముగా నిర్మించిరెని భుక్తిముక్తి (పదములును పట్టణములకు ఆలం 

కారములును ఆగును. 

86. అందులతినములు 25 విధములు 

సమరాంగణ 56వ అధ్యాయము 

కో రుచకో భః దక శ్చైవ హంపోహం సొద్బవ స్ట సథా । న. 
(పతిహ హంస సథానందో నంద్యావర్తో ధరాధథరః ॥ 9 

వర్హమాన నష దికూటశ్ళ్చ శ్రీవత్సొఒథ తికూ రాటక 8 

ము క్షకోభో గజ్బశ్చెవ గరుడః సింహ ఏవచ ॥ 10 

భవశ్చ విభవక్షైవ పద్మో మాతాథర స సఖా | 

వ|జుకః స్థ స్తికః సంకుర్మల యె యూమకర ధ్యజః [1 11 

ఇత్మేతేనామతః | పోక్రాః (పాసాదాః పంచవింశతి; | 

ఏతేషాం రూప నిర్మాణం కథయామో యథావిధి 8 12 

రుచకాది షోడశైెషాం చతుర శాః (పకీర్తితాః | 

భవశ్చ విభవశ్చైవ చతుర శా యతోఒథవా ॥ 13 

పవ్మో మాలాధరశ్చైవ వృత్తావేతావుదాహృతౌ । 

మలయో మక రాభ్యఒధద్వా తు వృతాయతావిమౌ ॥ (4 

వృజకః స్య సైకః శంకు రి తగష్టా [శ య స్త్రయః | 

లతినాః కఫతాశే హ్యేతే (బూమో జన్యాని మిశకానథ i 13 

t= 

తా రుచకము, భదకము, హంసము, హంసోదృవము, (పతి 

హంసపు, నందము, నంద్యావర్రము, ధరాభరము, వర్ణమానము, అది 

రూటము, శ్రీవత్సము, (తికూటము, ము క్రకోణము, గజము, గరుడము 

సింహము, భవము విభవము, పవ్మము, మాలాధరము, వ(జకము, ప్వుస్తి 

కము,శంకు, మలయము, మకరధ్వజము, అను 25 పేరులు కలిగియున్నవి. 

ఇంచులో గల భేదములను చెప్పుచున్నాను. రుచకము మొదలు సింహము 

వజకు 16ను నలుచదరము సమానము కలవి. భవము, విభవము అను 

రెండును దీర్హ చతుర శములు, పద్మము, మాలాధరము, ఈ రెండును 

వృత్తాకారములు మలయము మకరధ్వజము అను రెండును దీర్హ నృత్తాకా 

రములు, పృజకము, స్వస్తికము, శంకు అను మూడును అస్టానములు 

కలవి, ఈ 25ను అతినములని చెప్ప౭డుచున్నవి. 
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(అపరాజిత 106వ సూ తము) 

కో యాత్వేకా నాగరా రేఖా శ్చంగే నిళఖ్లుర వర్టితాః | 

లతినాస్తు సమాఖ్యాతా రుచకాది సముద్భ వాక il 28 

తాః నాగర పద్ధతి లో నుండి తల యందు శిఖరములు లేనివి లతిన 

ములందురు- అవిరుచకాదుల నుండి పుట్రబడినవి. 

క్ర. రుచకము మొదలగు 25 లతినము విషరము 

అపరాజిత 158వ సూ(తము 

శో॥ చతురశ్రీ కృతేక్షే.తే చతుర్భాగ విభాజితే । 

భాగాభాగాతు భి త్రిద్వే శేషం గర్భ గృహం భవేత్ ॥ 9 

తద గతః పునఃకార్యో భాగద్వయ వినిర్గమః | 

విస్తారేతు (తయోభాగాః (పాగ్గ్రవః స్తంభ భూషితః ॥ 10 

పీఠోత్సే ధశ్చ భాగేన జంఘాత (త ద్విఖాగతః | 

వరవండ్యంతర పృతంచ పాదోనభాగమశ్చుతే ॥ 11 

సార పంచాంశత శ్చైవ పీలోచ్భాయం పకల్పయెత్ ; 

భా గార్డం చెక భాగంచ భోగం భాగార్డ మేవచ |] 12 

కుముదం కలశం చైవ కపోతాల్యంతరైః సహ । 

అనేన్నకమ యోగేన, పీఠొద్భాయం (పకల్పయేత్ ॥ 13 

సవాద చతురంశాశ్చ ఉచ్చా9యే శిఖరస్యచ | 

చతుర్దుణెః పృథక్ సూత్రెః పద్మకోశం సమాలిఖేత్ | 14 

స్కంధ కోశాంతరం చైవ సప్రభాగశ్చ కారయేత్ | 

(గీవాభాగ సముత్వే థా సార్హమామలసారకం ॥ 15 

పద్మచ్చ(తంతధా సార్ధం (తిభాగైః కలశోన్నతిః | 

రుచకస్తు సమాఖ్యాతో భ్రదకంచాప్య థధశ్చ్శణు ॥ 16 

తా|| నలుచదరముగా నున్న (పదేశమును 4 భాగములు బేబి 

ఒక్కొక్క భాగము గోడయును మిగిలిన రెండు భాగములు గర్భమును 

చేయవలెను. దాని ముందు మరల నిర్గమమును 2 భాగములు చేయవలెను 

దాని విస్తారము 3 భాగములును (పా(గీవము సంభములతో అలంకారముగా 

చేయవలెను. పీఠము యెత్తు 1 భా, జంఘ 2 భా, వరవండి అంతరప తము 

యీ రెడును కలసి ముప్పాతిక భాగము, పీఠము యెత్తు 5జి భాగములు 

కుముదము కే భా, కలశము 1 భా, కపోతాలి 1 భా, అంతర ప్మత్రము 
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శే భా ఇట్లు [క్రమముగా పీఠము యొక్క యెత్తును చేయవలెను. శిఖరము 
44} భా, నాలుగు భాగములు గల స్నూతము చేత పద్మకోశమును చేయ 

వలెను. (8 భాగములతో చేయుట సహజము) స్కంధకోశాంతరములు 

7 భాగములు చేయవలెను, [గీవ 1 భాగము యెత్తు, ఆమలసారకము 1కీ 

భాగముల యెత్తు పద్మ రూపము గల భృదము 1కే భాగము కలశము 8 

భాగములు. ఇట్లు చేసిరేని రుచకమగును. 

సమరాంగణ 56వ అధ్యాయము 

శో చతురశ్రీకృతే క్షేతే చతుర్చాగ విభాజితే | 

భాగికా సర్వతోభిత్తి! శేషం గర్భగృహం భవేత్ ॥ శ్ 

తస్త్వాాగతః పునః కార్యో భాగరఃయ వినిర్ణతః | 

విస్తారేణ | తిభాగశ్ళ _పాగ్గీవ సంభ భూషితః ॥ 46 

పీలోత్సేధస్య ఛాగేన భవేజ్జింఘా ద్విభాగికా | 

భాగార్హమంతరం పతం పాదేన స్యాద్వరండికా ॥ 47 

సపాదాంశ్చ తురోభా గాన్ నిఖరసోగోచ్చం యః స్మలితః | 

(తిగుతోనచ సూ తేణ పద్మకోశం సమాలిఖేత్ ॥ 48 

స్కంధకో శాం తరంచాస్య భాగైః (పవిభజే త్రింభిః . 

భవేధీంనార్ద భాగేన భాగేనా మలసారకం ॥ 49 

పద్మశిర్ణంచ భా గార్దాంత్ భాగేన కలశః స్మృతః | 

అత్యుకో రుచకాఖ్యోయం ॥ 50 

అనగా చతుర [శ (పదెశమును 4 భాగములు చేసి మధ్య 2 భాగ 

ములు గర్భమును చుట్టును గోడయను రచించి దాని పైన నిర్ణమము 2 

భాగములును, విస్తారము క భాగములును, కల్నపాగ్లీవమును రచించ 

వలెను. పీఠము 1 భా, జంఘ 2 భా, అంతర పష్మతము ఓ భా వరండిక 

శ భా, శిఖరము 4కే ఖా, మూడు రెట్లు గల సూత్రము చేత పద్మకోశమును 

చేయవలెను. స్కంధ కోశాంతరము కి భాగములు చేత విభజించవలెను* 

(గీవ శే భాగము, ఆమలసారకము 1భా, పద్మకోశము శ భాగము, కలశము 

1 భా, ఈ (పకారము చేసిరేని రుచకమగును. 

88. భదకము 
అపరాజిత 158వ సూత్రము 

శో ద్విభాగో భద విస్తారః పాద షడ్చాగ నిర్ధతం | 

15) 
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భృ్యదకస్య సమాఖ్యాతా శఖాంతేచ రభాకృతిః ॥ 1 

తా॥ భ[దము యొక్క విస్తారము 2 భా, నిర్ణమము స్తే భాస్తూపి 

రథాకారముగా నుండినచో భదకమగును. 

శ్రీ9. హంసము 
అపరాజిత 158వ సూ సర్ తము 

క్ల! వార్యంతరం తథాకుర్యా న్మధే్య భ(దక కర్తయోః । 

తతోహంసః సలిజైయః స్వరూపో లక్షణాన్నితః ॥ కై 

కా! (పాసాదము యొక్క క్రర్ణములయందు జలాంతరములను రచి, 

చిన యొడల హంస పాసాదమగును. 

సమరాంగణ 56వ అధ్యాయము 

భ(దంతు కక్షయోర్మధ్య కారయేదుర కాంతరం | 
తదాహంసో విజానీయాత్ (పాసాదో దేవతాలయుః ॥ ర్! 

అని చెప్ప ఒడియున్నది, 

9. హంసోద్భవము 

క్లో! వార్యంతరం భదకేతు భద మధ్యతు కారయేత్ | 

హంసోవ్చవ సథానామ (బహ్మణశ్చ సుఖావహః ॥ 1c 
అ & 

తా॥ పె చెప్పిన భృదకమున భద మధ్య ఎలాంతరమును కల్పించి 

న్ 

నచో హంసోడ్భవమగును. 

సమరాంగణమున 

కొ హంసస్యైవ యదా కుర్యాత్ భ(దస్థానే జలాంతరం | 

తదా హంసోద్భవోనామ (పాసాదః పరికిర్తితః ॥ ఫ్ 

అని చెప్పబడియున్నది, 

91. | పతిహంసము 
శ్లో! యథాభదే తథాకర్ణే కారయేదుద కాంతరం । 

నిరతం భాగపాదేన ద్వౌ స్తంభౌ కర్ణ భ( దయోః ti 20 

తా॥ భ(దమునను కర్ణమునను జలాంతరమును కల్పించి యొక భాగ 

ములో నాలవ వంతు నిధమము చేసి రెండు రెండు స్రంభములను రచిం 

ఉ యొడల (పతిహంసమగును. 

౫ మరాంగణ 

కొ! రథాంత కర్ణ యో త్చైవం యదాస్యాదుద కాంతరం | 
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(పతిహంస స్రదాపోక్షః |పాసాదోజియం మనోరమః ర్త్తీ 

ఆని యు రున్నాడు... 

92. నందము 
స్టో (పాగ్గవం చైవ రుచకే భృదమానెన కారయేత్ | 

నిగ్గ మెనష్టు కర్ణంచ సనందః సర్వకామదః ॥ 21 

తాః రుచకమున పాగ్గీరవము భ| దము యొక్క కొలత (పకారము 

చేసి నిరమమున కర్ణము లేకుండా చేసిన యెడల నందమగును. 
సమరాంగణ 

నిధతా భద ా నెన తదానందః సఉచాతే [1 వ్ద్ 

అని ౩ పె యభిపాయముతో సమముగా నే చెప్పియున్నాడు. 

ట్ర, నంద్యానర్త రము 
క్లో పాగ్గీవేతు పురోజలిందం కారయే ద్విథిపూర్వకం । 

నందా వర్త స సథానామ ఈ ర్యా దేవతాఅయః; ॥ 22 

తా పెచె ప్పిన నందములకు |పాగ్గీం$వమున ముందు ఆలిందమును 

కల్పించినచో నంద్యావ ద్రమగును 
బి 

సమరాంగణ 

గో పాగ్గీంవైకృ(ద మా నన చజడోయది విభూష్యు తే క 
Cag) 

నిర్ణతెర్బాగమానన చత శ్ర సమంతతః ॥ క్గ 

(పాగ్గీంమః పురతః చ్ EE * ప్రంభద్వయ విభూషితః | 

నంద్యావర్త రస పదా పోక నః [పొసాదొ విజయావహః ॥ ర్7 

అనగా నందము హగ్గ్రవము కోను భ్యదములోను అలంకరింపబడి 

భాగ (పకారము నలుచదరముగా జేస దానిముందు లెండు సంభములను 

చించిన యెడల సంద్యావరమగును. 

93. ధరాధరము 
క్ల కకే జలాంతరం చైస స్తంభైబ్బాద్య విభూషితైః | 

ధరాధరశ్ళ బజెయః సదేవ్యమర వల్లభః ॥ వ్ర 

తా॥ నంద్యావ ర్తమునకు భ(దమున జల నిరమమును రచించినచో 

ధరాధరమగును. 

సమరాంగణ 

ణో నంద్యావ రైేయదా కుర్యాద్ భ్మదొంతే & జల నిర్రమరి 1 

ధరాధర్ సడాజ్టేయః (పసాడో భువనో తనుః | త్8ి 

(. 
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వి పె రీతిగానే చెప్పియున్నాడు 

95. వర్ద మానము 
(అపరాజిత 158వ సూ తము) 

శో దశధా భాబితే క్షే ద్విభాగః కర్ల్ణవి స్తరః | 

(తిభాగంచ భవేద్బ(దం నె సార్దం (పతిరథో మతః ॥ 24 

తా॥ విస్తారమును 10 భాగః ములు చేసి అందు రెండేసి భాగములు 

కర్ణ ములును "భద్రము 8 భాగనులును (పతి రథములు 13 భాగము 

చొప్పునను చేసిన యెడల వర్హమానమగును, 

సమరాంగణ 56వ అధ్యాయము 

ఫ్లో దశధాభాజితే కేతే చతుర శే సమంతతః | 

భాగద్వయేన క ర్ణంస్యాద్ భజేచ్చేషంచ సప్రథధా ॥ 59 

భాగ తయేణ రథకో మధ్యమోడస్యవిధీయతే | 

ద్వాభ్యాం ద్వాభ్యాంతు భాగాభ్యాం రథకౌ వామదక్షిణా ॥ 60 

భాగ సవ (తిభాగేన భవేదస్య | 

వినిర్ణమః కధిత్యా వరమానో=యం 1 

అనాగా 10 భాగములలో 2.2 భాగములు కర్ణములకు వదలి మిగి 

లిన 6 భాగములను 7 భాగములుగా చేసి అందు మధ్య 8 భాగములు 

భదమును దానికిరువైపుల 2.2 భాగములు రథములును చేసిరేని వర్ణమాన 

మగును, అని చెప్పినాడు 
96. గిరికూటము 

(ఆపరాజిత 158వ సు సూ తము) 

a కర్తే వార్యంతరం కుర్యాద్ గిరికూటః స స ఉచ్యతే i 243 

తాః వర్తమానము? కు కర్ణ మున జలాంతరమును రచించిన యెడల 

గిరకూటమగును. 

మరాంగలు 56వ ఆధ్యాయము 

"” వర్దమానస్య భ్మదస్థ మధ్యసూ తేణ యోజయేత్ | 

కర్ణసూ( తం తద్మగాభ్యాంన్య స్యేత్ స్తత చతుష్టయం 1 62 

తదుత్చిన్నైసు భదస్థ క ర్లై। స్యాద్దరి కూట? ॥1 

ఇయ నైన 

అనగా వర్ధమానమ నకు దము నందు మధ్య సూ తము చేత 

కసూ శమును కలిపి వాని ెననా* గు సూ తముల నుంచి భ దమునకు 

= ములను రచించిన యెడల గి కూ మగును 
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97. శ్రీనత్సము 
అపరాజిత 158వ సూ తము 

క్లో[ కర్లె (పతిరథే చైవ శ్రీవత్సోవారి సంయుతే ॥ 25 
ణల యా 

తా॥ పె చెప్పిన దానికే కర్తమునను భదమునను జలాంతరమును 

కల్పించినచో శ్రీ వత్సమగును 
సమరాంగణ 56వ అధ్యాయము 

క్లో, కర్ణాంతేంచ రధాంతేచ యదిస్యాత్ సలిలాంతరం । 

వర్ణమానస్య భవతి శ్రీవత్సః స్యాత్ తదాశుభః ॥ 

అని చెప్పియున్నాడు 

(అనుబంధము 49వ పటము చూడుడు) 

98. [తికూటము 

అపరాజిత 158వ సూ[తము 

ణా వర్హమానస్య సంస్థానే భ(దమధే్య జలాంతరం | 

(తికూటః సతు విజ్లేయః కర్తవ్యః శుభలక్షణః ॥ 26 

తా॥ వర్హమానమునకు భదము యొక్క నడుమ జలాంతరమును 

రచించిన యెడల (తికూటమగును 

సమరాంగణ 56వ అధ్యాయము 

గ్లా॥ గిరికూటస్య సంస్టానే త దూపేవినివేశితే ॥ 64 

కర్ణాన్ (పతిరథేష్వస్య నిఖిలేప్వపి యోజయేత్ । 

(పాగ్యత్ పతిరథోద్భ్ఫూత సూ. తాభ్యాం కర్ణవర్త్మనా ॥ 65 

(తికూటాఖ్యః _సదెవస్యాత్ (పాసాదో దేవతాలయః ॥ 

అని రచించియున్నాడు, 

99. ముర్తకోణము 
అపరాజిత 158వ సూ(తము 

స కర్ణే భ వాణిదేయాని నష్టాంగం మూలనాసికం । 

ము కకోణః సవిజ్లేయః సర్వకామ ఫల పదః ॥ 27 

తా॥ పై జెప్పిన దానినే కర్ణములయందు భృదములను రచించిన 

యెడల ముక్రకోణమగును, 

సమచాంగణ 56వ అధ్యాయము 
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న్లో! _తికూట స్యైవ సంస్టానే భ(దంకర్హ పరిచుంతే ॥ 66 

స్వరూప భద సంస సానే ముక్రకోణః పజాయతే [1 

అని చెప్పబడియున్నది. 

100. గజము 

అపరాజిత 158వ సూతము 

ఏవంవిథః (పక ర్తవ్యః సగజః సనర౭కామదః 

తా! పె జెప్పిన దానినే వెనుక వైపున రెండు పతిరథముల నుధ్య 

వర్తులముగా రేఖను లిఖించి యా విధముగా రచించిన చో గ 

మగును. 

సమరాంగణ 58వ అభా యము 

శ్లో। చతుర్భి ర్వి స్హృతేక్బాగై ః కేతే పంచభిరా. యతే || 67 

భ్లాగేన భః కర్తవ్యా "శేషం గర్భగ్భహం భ భవేత్ | 

ఆస్యక్షే తార సూ తేణ పృష్టతో వృ తమాచిఖేత్ ॥ 68 

పురతః శూర సెనోఒ స్య పృష్టతోఒపిగజాకృతిః | 

(పాసాదోజయంగజోనామ గణేశస్య విధీయతే ॥ 69 

ఆనగా వెడల్పు 4 భాగములును, పొడవు 5 భాగములును చేసి 

అందు గోడ 1 భాగము చుట్టును చేసి మిగిలినది గర్భ గృహము చేయ 

వలెను. దీనిని వెనుక క వైపున సగము గుం డముగా చేయవలెను. ముందు 

చదరముగాన యుండవరొను. అందు వలన గజి కా కారమేర్సడును గణ సపతెకీ 

(పాసాదము ముఖ్యము. 

101. గరుడము 

అపరాజిత 158వ సూత్రము 

సో వర్థమానస్య సంస్టానే పార్శ్వం కుర్యా త్తదూర్హ్వతః | 

కుర్యాద్వంతా శృంగకూటొౌ పక్షిరాజః సుఖా శ్రమః || 

తా॥ వర్దమానమునకే (పక్కులను శిఖరములను కలశములను 
రచించిన యెడల గరుడ (పొసాడ మగును. 

సమరాంగణ 656వ అధ్యాయము 

స్ట వర్ధమానస్య సంస్టానే గరుడం వినివేశయేత్ | 
వి 

క్త ష్య 
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తస్యపక్షి విధాతవ్యా (పానాదార్దెన నిరతౌ || 70 

పక్షయోఇస్తుదశ స్తస్య పర్టమానం విభాజయెత్ | 

జాతిశుదార వా; కార్యాః పార ఛస్ర య యూరమడో భవేత్ ॥ 71 
ఎ ౧ 

అనగా వర్హమానమునకు కు 19 భాగములు చేయవలెను. ఆందులోసగం 

గ్ర వెపుల కలసి క భాగములు నిర్ణమము చేయవలెను, 

మొతము 15 భాగములగును. రథములను రెండు వెపుల ఒక్క కే జూతి 

త్రో ను. దానిని గరుడమందురు, 

102. సింహము 

కో _పతిభ దంచ హంసేచేత్ సింహనామాస ఉచ్యతే | 

చతుర శాస్తు కథితాః స ర్యకామ పల(పదాః [1 క్ర 

తా॥ హంసమునకు (పతి భ(దమును చేసిన యెడల సింహమగును. 
ఈ చెప్పిన వన్నియును నలుచదరములగు (పాసాదములు అన్ని కోరికలను 
ఫలములను ఇచ్చు నవి. 

సమరాంగణ 5కవ అధ్యాయము 

గ్లో వర్ణమానస్య సంసానే _పాగ్వత కరౌనియోజయేత్ | 
య ధి ఇ క్ 

ద్విభాగారథికా కార్యా శేషం భ్యదం [పకల్పయేత్ ॥ 72 
బంఘాస్య పంచభిర్భాగే ః పేఠంచా స్యతదర్దతః | 

ఏరండ్యర్థాంశి కాభిశ్చ భాగశ్చాంతర ప్మ తయోః || 73 
తధోత్సేధ తిభాగేశ్చ నవభిః శిఖరోచ్చింతః | 

కుంభశ్చామలసారశ్ళ సిం హె2స్మిన్ భాగమానతః || 74 

అనగా వర్ణమానము వలెనే కర్ణేములును రచించి పంజరము 2 భాగ 
ముబును యిరువైపుల జేసి మిగిలిన దానిని మధ్య భదమును చేయవలెను 

దానికి జంఘ 5 భాగములు పీఠము ఆందులో సగము (23 జ) వరండ | చా 
జ! 

భాగము అంతర పృతము 1 థా, దాని యెత్తు 8 భా, శిఖరము యెత్తు 9 

భా కుంభము కలశము రచించినచో సింహ |పాసాదమగును, 

103. భవము నిభవము 

పరాజిత 158వ సూ తము 

1 గిరికూటస్ర్రి కూటశ్చ యదాగర్భాయతో భవేత్ | 3% ౮ 
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భవశ్చ సిభవశైవ _తిలింగాశ్చ (పకీ ర్తితాః || 31 
తా॥ గిరికూటము (తికూటము గర్భము పొడవుగా నుండెనేని భవ 

మును అందె మూడు రూపములు గలది విభవమును అగును. 
సమరాంగణ 56వ అధ్యాయము 
వ; చతుర శ్రీకృతేకే తే చతుర్శ్భి ర్భాజితైః పదైః | 

సీమా విస్తారమానేన రథాంస్త(త్ర (పశల్పయేత్ ॥ 75 
పాదేనైకేన నిర్యాతాన్ దిక్షు సర్వాస్వను (కమాత్ | 
(పాగ్గీవాన్ పునరస్యైవ భాగ డ్వితయ వి _స్ఫతాన్ ॥ 76 
పదషడ్చాగ నిర్యాతాన్ విదధీత చతుర్దిశం | 
చతుర్చాగాయతోగర్నః కారోజసందళఠుంశ వి సత; |] 77 
బంఘోకళ్స ధంచ పరచ రీ. భే తథాభవేత | 
(పాసాడో భవ సంజ్ఞ్లోఒయం దేవతా తితయా(శయక [| 78 
అనగా నలుచదరమగు (పదేశమును 4 భాగములు చేసి సీమయొక్క 

వినారము ననుసరించి రథములను ఒక) పాతిక వంతు నిరమముతో అన్ని 
దిక్కుల చేయవలెను (పాగ్గ్యంవములు 2 భాగములు విస్తారమును 
క ల్పించవలెను, వాని యొక్క నిరమము 11 భాగము చేయవలెను. ఇట్లు 
నలువెపుల నుండవలెను. గర్భము పొడవు 4 భాగములును విస్తారము 2 
ఖాగములును చేసిన తరువాత జంఘ యొక్క యత్రును పీఠమును భద 
మున రచించినట్లు రచించవలెను. ఇది భవమగును. 

స్టో భవ స్యైవ యదాకుర్యాద్ రథాన్ సజల నిర్గమాన్ | 
ద్విభంగం సం శయోజఒన్యఃసః (పాసాదో విభవాభిధః ॥ 79 
అనగా భవమునకే పంజరములను జన నిరమములను చేసి రెండు 

భంగములు కలిగించినచో (మూడు శిఖరములు చెసినచో) విభవమగును, 

104. పద్మము మాలాధరము 
అపరాజిత 158వ సూత్రము 
నో వృత్తే షోడశ కర్ణాదా్యః వినాభద్రైశ్చ పద్మకః । 

వినాకర్హం క లాభదైంర్భ వేన్మాలాధరః సతు ॥ 32 
తా॥ చతుర[శా కారమునకు 16 కర్ణములు గుం డముగా చేసి భద 

ములు లేకుండ నిర్మించిన యెడల పద్మకమగును. కర్ణములు లేకుండా 
16 భదములను నిర్మించిన యెడల మాలాధరమగును, ఆ పద్ధతులను 
చెప్పుచున్నాను, 



ఓవ భాగము 421 

సమరాంగణ 56వ అధ్యాయము 

శో అష్టధా భాజితే క్షేత్రే చతుర శే సమంతతః | 

విదధ్యాద్ గర్భసూతాణ కర్ణ స్తూతాణ చకమాత్ ॥ 80 

దిక్స్యూతే ప్వఖివేప్వస్య సీమార్ధం పదమేవచ | 

పదస్యాష్టా దశోభాగ స్త ద్యోగాద్వృ త్తమాలిఖేత్ ॥ 81 
విస్తారార్థం భ వేస్రర్బోగర్బార్ధాప స్యభి త్రయః | 

తద్వ్భత్త బాహ్యసూూతేణు భాగాన్ పోడశ కారయేత్ ॥ శ్ర2 

దిక్సూూత కర్ణసూ తేషు రథ కాన్ సం పకల్పయేత్ | 

ద్విభాగా రథికాకార్యా సలిలాంతర భూషితా ॥ శీ 

సలిలాంతర మెతస్య శ్రీవత్స స్యేవ కల్పయేత్ | 

జం ఘోత్సేధచ పీరేచ శిఖరంచ తథా భవేత్ ॥ 8t 

మాలాధరః సవిజ్ఞై | సబాహ్యాభ్యంతరః సమక | 

అనగా నలుచచంపు _పదేశమును 8 భాగములు బేసి గర్భసూ తము 

లును కర్గసూ (తములుసు, వరుసగాసరిచూచి దిక్సూతములన్నిటియందును 

సీమ కొజకు ఒక్కొక్క పదమును కలిపి అప్పుడు 18 భాగములకు వృ 

మును లిఖించవలెను. ఆ విస్తారములొ సగము గర్భమును, గర్భములో 

సగము చొప్పున గోడయును కల్సించవలెను ఆ వృత్తము యొక్క వెలు 

పలి సూతము చేత 16 భాగములు చేసి దిక్సూతముల యందును, కర్ణ 

సూ తముల యందును, 2ఖభా చొప్పున రథములను జలాంతరములను 

రచించవలెను. శ్రీ వత్సమున బోసిన క్రై చేయవతెను. జంఘ యెత్తును, పీఠ 

మును, శిఖరమును, అదే విధముగా చేయవలెను. దీనిని మాలాధర 

మందురు, 

సమరాంగణ కరవ అధ్యాయము 

మాలాధరస్య సంస్థానే యత్ష్మేతం పూర్వవత్ స్థితం ॥ శి 

ఉదకాంతర విచ్చిన్నం పద్మం త తనివేశయత్ | 

తథ్మ్నాగేకారయత్కర్హ వ్యాసార్టేన వినిరమాన్ 1 86 

పద్మపత విభాకారాజ్ జాతి శుధాన్సలక్ష ఇాన్ it 

అనగా మాలాధరమునకే జలాంతరము లేకుండ చేసి పద్మమును 

కల్పించిన యెడల నది (పద్మ [పాసాదమగును. దాని ముందు కర్ల్ణ వ్యాస 

ములో సగము నిర్గమము చేయవలెను. పద్మ ప(తములవలె జాతిశుద్ధము 

16) 



122 భారతీయ నుహాకిల్సుము 

లైనవియును లక్షణయు క్తములైనవియును రూపములను రచించవలెను 

(అనుబంధము 50, !1వ పటము చూడుడు 

105. వజకమ్ము స్వ స్రికము శంకువు 
అపరాజిత 158వ సూ([తము 

ణో అష్టకర్ణో వ(జకః స్యాత్ స్వస్తికో భద సంయుతః | 

స్వస్తికే (ప్రతిభ్శదాణి శంకుళ్చాష్టాశ సూూతతః । 

తా॥ ఎనిమిది కర్ణములు కలది వ్యజకమగును ౨8. భ్రదములుకలది 

స్వప్తికమగును. మజియు స్వ స్తిక మునందు (పతి భ(దములును, రి కోణ 

ములును కలిగియున్నచో శంకువగును. 

సమరాంగణ 56వ అధ్యాయము 

న్లో; మలయ'స్వైవ కర్గెషు రథికాన్యది కల్పయేక్ . 

ఉదకాంతర విచ్చిన్నాన్ పద షడ్చ్బాగ నిరమాన్ ॥ 98 

పీఠళోత్సే ధశ్చ జంఘాచ శిఖరం చా(త యద్భ వేత్ | 

ఏకమా(తా సమాయుక్తం లతినాతే (పతీయతే ॥ 94 
నాంతర్ ద|ధాయతే (తంశమాజణాం చతుర|శాణాం | 

కోణుష్యర్ల పరిక్షయాత్ ॥ 

అష్టా శంజాయతే యత వాజ్యాగమపినాంతరం ॥ 95 

ఆమ్టా(శం చతురోభాగాన్ విదధ్యాత్ త్మతభాగికీ | 

భి త్తిరిధేయా భాగాభ్యాం భవేధర్భ గృహంతతః ॥ 95 

రథికా సువిధేయో*జస్య పరితో జల నిర్ధమః । 

వ(జకోనామ కథెతః (పాసాదః శుభలక్షణుః ॥ 97 

అనగా మలయము యొక్క కర్ణముల యందు రథములను కల్పించి 

జలాంతరము చేసి 6 భాగములు నిర్ణమమును పీఠము యెత్తు జంఘ, శిఖ 

రము, ఒక్కకే జాతి కలవి లతినము.లగును మరియు చతుర్మశమున 

మూలలయందు సగపాలును తగ్గించి మూడింటనొకపాలు తగ్గించినచో 8కోణ 

ములును, నాలుగు భాగములు అహ్హ శమును, ఆందు 1 భాగమును గోడ 

౨ భాగములును, మిగిలినది గర్భ గృవామగును చుట్టును రధికలను వాని 

యందు జల నిర మములను కఠిగించినచో వ|జమగును. 

(అనుబంధము 52, పటము చూడుడు 

సమరాంగణము 56వ అధ్యాయము 

స్లో వ(జక ఫ్యైవ సంస్టానే సలిలాంతర వర్ణితే | 



శీప భాగము 123 

చత్వారింశద్భాగ భక్త రథికాః న్యుస్త్రిభాగిళాః ॥ 9g 

అన్టాసుదిక్షు కర్ణాశ్చ భవంత్యస్య ద్విభాగికాః । 

కర్ణిక పద్మకతుల్యోఒయం స్వ స్తికః సముదాహృతః ॥ 99 

అనగా వజకమునకు జలాంతరములు లేకుండ చేసి 40 భాగములు 

చేయగా రథికలు 38 భాగముల చొప్పునను, ఎనిమిది దిశలయందు కర్ణ 
ములు రెండు భాగముల చొప్పునను, చేసిన యెడల నిడిపద్మకముతో 

సమానముగా నుండి స్వ స్తికమనిపించుకొ నును. 

(అనుబంధము 58వ పటము చూడుడు 

మణియు సమరాంగణ 56వ అధాకాయము 

నో 1 వ్మ్యజక స్యైవ సంస్థానే యేరధథాః (వ పాక్ (పదర్శితాః | 

ఏకైక సేషు క ర్తవ్య శృతుర శృతురోఒంశక్రానో | 100 

స భాగద్వయేన మధ్యః సాద్ రథకోళాద్వి నిర్ణతః | 

శంకుర్నా మాయముద్దిపః (పాసాదోజఒష్టభిరాశిభిః 11 101 

అనగా వృజకమున 44 భోగముల చొప్పున రథములను చేసి 2 భాగ 

ములు నిర్షమములను చేయవటెను. 8 కోణములతో నుంజెచేని గంకు|పాసా 

చమగును. 

(అనుబంధము 54వ పటము చూడుడు) 

106. మలయము మకరధ్వజము 

ఆపరాజిత 158వ సనూతము 

స్టో మలయషా ప్రయతే పద్మే ము రాలోథ్భజ్ మకరథ్వజః | 

లతినాః క్రఫత్రాశే న (వం [పాసాదాః పంచవిఠిశతిః ॥ 34 

అతిసూూత సందానగుణ కీర్తి (పకాశ(పోక్తృ శ్రీభువన దేవాచార్యోక్త 

పరాజిత పృచ్చాయాం పంచ వింశతిలతిన (పాసొద నిర్ణయాధి కారో 

నామా షు పంచాశదు తర శతతమం సూతం ॥ 

తా॥ “పూర్వము చెప్పిన పద్మమును పొడవుగా చేసినచో దీర్హవ్భ త్ర 

మనిపించుకొనును. అట్టి రూపము గలది మఖయమగును. అటులే మాలా 

ధరము కూడ మకర ధ్వజమగును. ఇవి 25 అతిన (పాసాడములు. శ్రీభువన 

దేవాచార్యుడు రచించిన అపరాజిత పృచ్చ 158వ సూతము 

సమకఠాంగణ 56వ అధ్యాయము 

తొ షడ్భాగానాయతే క్షేత్రే విస్తారేచ చతుర్దకే ॥ 87 



124 భారతీయ మహాశిల్పము 
ద్విభాగా ద్విపులో గర్భ శృతుర్భాగాయతో భవేత్ | 

గర్భ వ్యాసమితం సూతం పదపాద సమన్వితం ॥ 88 

వృత్తారం (భమయే తేన దకిణేనో త్రరేణచ ॥ 89 

పురతః పృష్టతశళ్చాపి తడ్యృ త్తమను వర్తయేత్ | 

వృ త్తక్షేత మిదంతస్య థా గైర్బా దశభిర్భ వేత్ [1 90 

ద్విభాగో భద విస్తారో భాగికీ రథ విస్తృతిః | 

భదాణాంచ రథాన్మధ్యే భాగేనైకేన విస్ఫృతాన్ ॥ 91 

ఉదకాంతరకంచా(త మాలాఢధరవదా చరేత్ | 

వృత్తాయతస్తు క ర్రవ్యః (పాసాదో మలయాభిధః ॥ 92 

ఆనగా పొడవు 6 భాగములును వెడల్పు 4 భాగములును చేసి అందు 

గర్భము పొడవు 4 భాగములును విస్తారము 2 భాగములును చేసి 

ఒకొక) భాగము గోడను రచించవలెను. దక్షిణమునను, ఉ త్తరమునను, 

ఆర్హవృ త్తములను గీయవలెను. ముందు వెనుక కూడ ఆ వృ త్తముల నను 

సరించవలెను ఈ వృత్త క్షైేతమును 12 భాగములు చేయవలెను భదము 

2 భా, విస్తారము 1 భా, భదములకు రథముల నుండి మధ్య 1 భాగము 

విస్తారముండవలెను మాలాధరమునకు జేసినక్తే జలాంతరమును చేయ 
వలెను, వృత్తాయతముగా నుండవలెను. ఇది మలయ (పాసాదము. ఇటులే 

మాలాధరమును రచించిన యడల మకరథ్వజ (పాసాదమగును, 

(ఆనుబంధథము 55, 56 పటములు చూడుడు 
) 

107. రుచకము నుండి పుట్టిన 9 మిత (పాసాదములు 

సమరాంగణ 56వ అధ్యాయము 

శ। మ్మిశకాణా మధ్య _బూమో లక్షభానియధా శమామ్ ॥ 103 

భ( దక స్యైవ సంస్థానే భె శృంగం యదాభవేత్ | 

సుభ దోనామ సంజ్ఞోఒయం కర్గకూకైః కిరీటక 8 ॥ 104 

పూర్వోక్తస్య యదాశ్ళంగం భదంకేసరిణో భవేత్ | 

లతాఖ్యోక్రం తదాసస్యాత్ సర్వతో భ(దసంజ్ఞితః ॥ 105 

భ దేశ్చంగం పరిత్యజ్య సింహంతత్రంవ కారయేత్ | 

మ్మిశయోగేత యోర్మి(శ సభవేత్ సింహకేసరీ ॥ 106 

శ్రీవత్స స్యైవ సంస్థానే భ్మదేకూటం నివేశయేత్ | 
1 ర్రైతేనైవ యోగేన _పతిశ్చంో పశోభితమ్ ॥ 107 
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కలశెః స పదశభిః పద్మ ఘంటామవైః సహ । 

సచి తకూట ఇతు్యక్తో విచిత శిఖరాన్వితః il 108 

కర్ణేభ(డే (పతిస్థానే పూర్ణేశృంగే యదాభవేత్ | 

అండకైః సప్త దశభి స్రదాస్యాత్ సధరాధరః ॥ 109 

శ్రీవత్స స్యైవ సంసానే కరేకూటం నివేశయేత్ | 
య్ 6 జం 

శృంగం భదోప భదేచ తదాతిలక ఉచ్యతే It 110 

యధథాక రే తథాభ్నదె యోభవేచ్చిిత కూటవత్ | 

ఉ త్రమాంగేచ య స్టద్యత్ సస్యాత్సర్వాంగ సుంటదరః ॥ 111 

(పతిశ్చంగేషు సర్వేషు యదా కూటంని వేశ్యతే 1 

మి(శకః సతు విజై యః శ్రీనామ్నా చాంతికోడంతికః ॥ 112 

సర్వేకూటావృతాః కార్యాః సర్వై కార్యాశ్చతుర్ముఖాః | 

మిశకా బహు శృంగాశ్చ కు బిసంజ్ఞా స్తతోఒపరే । 113 

ఇదంనావానాం మి శేణా మిహలక్షణ "మీరితమ్ 11 

తాకీ భద శి సానమున భదమునకు శృంగముండెనెని సుభ దమగును 

కర్ణకూటములున్నచో కికీజమగును. భదమున సింహములు శృంగము చేసి 

నచో లతయగును. అదియే సర్వతోభ( దము అగును భదమున శృంగ 

మును తీసివేసి సింహముల నుంచినచో సింవాకే సరియగును. శ్రీ వత్సము 

నందు భృదమునకు కూబములుంచినచో అవి 8 కర్ణమున ఉపక లశము 

లతో 8 మహాకలశము 1 మొ త్రము 17 కలశములు కలిగి చి తకూటమ 

గును, కర్పమునను భ్యదమునను పెద్ద శృంగములను చేసినచో 17 ఆండక 

ములు కలశములు కలిగి ధరాధరమగును కర్ణమున కూటముండి భ(చము 

ఉపభ[దము నలుదిశల నున్నచో తిలక మగును. కర్ణమునను భృదమునను 

కూటములున్న యెడల సర్వాంగ సుందరమగును (పతిశ్శంగములన్నిటి 

యందును కూటములున్నచో శ్రీతిలకమగును. ఇసియన్నియును నలుచద 

రము కలిగియుండునది. 

అపరాజిత 168వ సూ (తము 

నో భ(దకస్య చ సంస్టానే భ(దే శృంగం యదాభవేత్ | 

సుభ(దో నామవిజ్లైయః కిరీటః కర్ణకూటతః ॥ రి 
DR అ 
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సర్వతో ఖభదః సర్వకామ ఫల్నపదః it 

భె శృంగం పరిత్యజ్య సింహం తత్రైవ కారయేత్ | 

మి[శయోగేన యోమ్మిశః సభవేతి సింహకేసరిీ | 

శ్రీవత్స ప్యైవ సంస్థానే భ(దేకూటం సువ్మిశుతః | 
కర్టేతేనేవ యోగేన |పతిశృ్ళంగోప శోభితే ॥ 
కుంభకై 8 స ప్రదశభిః పద్మఘంటా ద్యలంకృతః | 

చి్నితకూటః సమాఖ్యాతో విచ్శిత శిఖరాన్వితః ॥ 

కర్ణెభ దే (పతిష్టానె పూర్ణం శృంగం యదా భవేత్ | 

అండకాః పోడశెకో వా సభవేచ్చ ధరాధరః ॥ 

శ్రీవత్సస్య చ సంస్థానే క ర్లేకూటం నిధావయత్ । 

శృంగం భదోపభ్మ దేతు సనామ్నా తిలక; స్మృతః T 

యథాకర్ణి తథాభ్న దే యోభవేచ్చి త రూటవత్ | 

ఉ తమాంగేపు యోగేషు సభవేత్ సర్వ సుంధరః 
ఈ క్లోకములయర్హముపై తాత్సర్యము సమానమే । 

108. రెసరి మొదలగు 25 సాంధారముల వివరము 

అపరాజిత 106వ సూ తము 

స్ట తలచ్చంద విభకాశ్చ గర్భభిత్తి (భమంతికాః | 

(భమశీ (కమయోగేన సాందారాః శిఖరైర్యుతాః ॥ 

> 
a 

10 

13 

14 

15 

34 

తాః ఆలయ (పదేశమును విభజించి గర్భము గోడ, (భమంతిక, 

(భ్రమణ చిఖరము మొదలగునవి కలవి సాంథారములు. 

సమరాంగణ 56వ ఆధ్యాయము 

శో కేసరీ సర్వతో భ(దో నందనో నండిశాలకః 

నందీశో మందరాఖ్యశ్చ శ్రీవత్సశ్చామృతోద్భవః ॥ 

హిమవాన్ హేమకూటశ్చ కైలాసః పృథివీజయః | 

ఇం[దనిలో మహానీలో భూధరోరత్న కూటకః ॥ 

వెడూర్యః పద్మరాగశ్చ వ(జకొముకుటోజ్ఞ లః [ 

ఐరావతో రాజహంసో గరుడో వృషభ స్తథా ॥ 

నురుః (పొసాదరాజశ్చ దేవానామాలయోహిసః | 

సుసంయోగతు సాంధారాన్ కథయామా యథావిధి ॥ 

18 

19 

20 

21 
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లతా |తిపుష్కు రాఖౌ్టచ పంచవ క్షం శృతుర్ముఖః । 

నవాత్మకశ్చ నిరూథః (పొసాదాః పంచ సంజ్ఞితాః [1 22 

తా! 1 కెసరి 2 సర్వతో భ[ దము 3 నందనము 4 నందిశాలము 

5 నందినము త మందరము 7 శ్రీ వత్సము 8 అన్ఫుతొద్భవము 9 మహి 

వంతము 10 హేమకూటము, 11 కైలాసము 12 పృథివీజయము, 18 ఇంద 

నిలము, 14 మహానీలము, 15 భూధరము, (6 రత్నకూటము 17 వెడూ 

రము 18 పద్మరాగము 19 వ(జకము, 20 ముకుటోజ్ఞ్యలము 21 బిరావ 

తము 22 రాజహంసము, 28 గకుడము 24 వృషభము, 25 మేరు[పాసాద 

రాజము లత |తిపుష్కురము పంచవ క్రఫము చతుర్ముఖము, నవాత్మకము, 

ఈ 5ను నిరూఢ పాసొదములు, 

సమరాంగణ 56వ అధ్యాయము 

గో ఆద్యః పంచాండకః కార్యః [పాసాదః కేసరీతియః | 
లు ల 

సర్వతో భ(దకోయస్తు విధేయః ననవాండకః ॥ 33 

(తయోదశాండక స్తుస్యాన్న ౦ దకో నామయో భవేత్ | 

నందిశాలస్తుయః 1 పోక్తః సస్యాత్ స ప్రదశాండకః ॥ 24 

అండకై రేక వింశత్యా నందీశః పరివారితః । 

పంచవింశాండ కోపేతం మందరం కారయెద్చుధః Il 25 

శ్రీ వత్సః శస్యతేచైతే ప్వేకోన |తింశతాండకై 8 | 

సాగత్తృయస్త్రిం శతాండైస్తు |పాసాదో హ్యమృతోద్భవః It 26 

అండవెః [(కియతే సప్ర (తింశతా హిమవానపి । 

సెకయా హేమకూటస్తు స్యాచ్చత్వారింశతాండక్టైః ॥ 27. 

పంచ చత్వారింశ తాండైః కై లాసో నామనామతః । 

భవ తే కోన పంచాశ దండకః పృధివీజయః || 28 

ఇం|దనీలశ్చయః (పోక్తః సతి పంచాశతాండకైః | 

స ప్రపంచాశతాయుక్తో మహానీల స్పథాండకై ః ॥ 29 

ఏక షష్ట్యండకో పేతః (పాసాదో భూధరో భవేత్ | 

పంచ షష్ట్యండ కైర్యుక్తొ రత్నకూటః (పశస్యతే / 30 

నవషష్టర్ణిండకః కార్యో వెడూర్య శుభలక్షణః | 

(తస ప్రత్యండక యుతః పద్మరాగో విధీయతే ॥ కి] 

అండకేె ః స్ప స ప్త్రత్యా (_పాసాదో వ్యజకాభిధః | 
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ఏకాశీత్యండకో పేతో విధేయో ముకుటోజ్జ్వులః ॥ 

ఐరావతస్తు పంచాశీ త్యండకః పరికీర్తితః | 

నవాశీత్యం డ వైర్యుకో రాజహంసః _పశస్యతే ॥ 

(తిణవత్యండ కోపేతః (పాసాదో గరుడాభిధః | 

నవత్యా సపయుతయా (పాసాదో వృషభొఒండకైః ॥ 

శతేనైకో త్తరేణాండై ర్మెరుపాసాదరాట్ స్మృత | 

హరేర్షి రణ్య గర్భస్య భాస్కరస్య శివస్యచ । 
మరురేష విధాతవో్య నాన్యస్య (తిదివౌకసః ॥ 

తా! 5 అండరములు కేసరి 9 ఆం. సర్వతో భదము 

వ్రజ 

33 

34 

34 

5 

i3 అం, 

నందకము 17 అం. నందీశాల 21 అం నందీశము 25 ఆం మందరము 29 

ఆం. శవత్సము, శక ఆం. అమృతోదృ్భవము ఏ7 ఆం. హిమవం-తము 41 

ఆం. హేమకూటము 45 అం. కేలాసము 49 అం, పృథధివజయము 5కి అం. 

ఇందనీలము 57 అం. మహానీలము, 61 అం. భూధరము, 65 అం రత్న 

కూటము 69 అం వైడూర్యము, 78 అం. పద్మరాగము, 77 అం. వ(జి 

త్రము, &8l అం. ముకుటోజ్ఞ్యలము 8 అం. ఐరావతము 99 అం. రాజహం 

సము 93 అం. గరుడము 97 అం. వృషభము 101 అం. మరుపాసాద 

విష్ణువు. (బహ్మ శివుడు సూర్యుడు వీరికి దప్ప యితర దేవతలకే మెరు 

(పాసాదమును రచించరాదు, 

సమరాంగణ 56వ అధ్యాయము 

ఫ్లో; సాంధారాణా మతంః స్పష్టం । 

(బూమః సం పతి లక్షణమ్ ॥ 

చతురశ్రీ కృతేక్షే తే భాగాష్ట కవిజజితే | 

తస్యమధ్యే భవేధర్భో ద్విభాగో దేవతాలయః ॥ 

ఖాగేనివేశయేద్చి త్తిః కుర్యాద్భాగేన కారికాం | 

బాహ్యః త్రింపునర్భాగే విధేయ స్పస్య సిద్దయే ॥ 

తస్యకర్ణేషు కర్తవ్యా రధికాశ్చ ద్విభాగికాః | 

శేషం భ(దం (పక ర్తవ్యం ముదకాంతర భూషితమ్ ॥ 

భాగేన నిర్ణమందికు సర్యాస్వేష భవెద్విధిః | 

చతుర్పాగోచ్చింతా జంఘా ఖురకశ్చ తదర్హతః ॥ 

114 

U5 

116 

117 

118 
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షడ్చాగే నిఖరంమూ లే శీర్షమంశ సముచ్చింతం 1 

తస్యోచ్చ యం తిథా కృత్యా వేణుకోశం సమావిఖేత్ 1 120 

స్కృంధథకోశా ౭తరం తస్య చతుర్దా పిభజే త్తతః | 

పద్మశీర్హం తధాగీవాం. సార్జేనాంశేన కారయేత్ ॥ 121 

కుర్యాచ్భాగేన భాగేన కుంభంచా మలసారకం భాగార్టన। 

(పకుర్వీత తదూర్హ్వం బీజపూరకమ్ ॥ 122 

_పాసాదః కేసరీనామ సర్వత సంతతి |పియః ॥ 

తా॥ మొదట కేసరియను (పాసాదమునకు లక్షీణముసు చెప్పు 

చున్నాడు, సమానముగా నలుచదరమును చేయబడిన పచేశమును 8.8 భాగ 

ములు బేసి గర్భము 2 2 భాగములును, గోడ చ చుట్టును 1 భాగమును, దాని 

వెంబడి కారిక 1 భాగమును, వెలుపలి గోడ 1 భాగమును చేయవలయును 

ఆ పెన కర్ణకూటములను, 2.2 భాగములను వాని మధ్య భ(దమునుజలాం 

తరములతో గూడ 4 భాగములును చేయవలెను, ఆ భ దము నకు నిరపుము 

1 భాగమును ఇట్లు నలువెపుల రచించవలెను జంఘ యెత్తు శ భా, 

ములు, పీఠము 2 భాగములును, వరండి అంతర పము ఈ (3 

కలసి 1 భాగమును, అ పెన రధిక 11 భాగము విసారమ సు 

ముల యెత్ర్తును రిఖరము 6 భాగముల ఏస్తారవ మును ఎత్తు 7 భాగముల సు 

దాని యెత్తును కి భాగములు చెసి వేణుకోశమును రచించవలెను ను. (అనగా 

విస్తారమునకు క రెట్లు యెత్తు) దాన యొక్క స్కంధథకి కోశాంతరము 4 భాగ 

ములు చేయవలెను . పద్మము మొగ్గవలె నుండవలెను, గలము 11 భాగము 

వేయవలెను. కుంభము 1 భాగమును, స్తూపిక 1 భాగమును, ఆపైన కల 

శము శీ భాగమును చేయవలెను. దీనికి మొ త్రవ ము 5 కిఖరములయినవి. 

(ఆనుఒంధము 57వ పటము చూడుడు) 
అది కేసరియను |పాసాదము సర్వత సంతానమును సంతోషమును 

కలిగించును, 

అపరాజిత 189వ సూత్రము 

క్లో! చతురశ్రీ కృతేక్షేతే అష్టాష్టక విభాజితే | 

అ 

భాగభాగం (భమఖి త్రి ద్విభాగోదేవతాలయః 1] 9 

నిరంధారే పదా ఖత్తిరర్ధం గర్భం (పకల్పయేత్ |] 

మధ్యచ్చందశ్చ వేద్నాశో బాహ్య కుంభాయతం శల 1 19 

క్షే తార్టేచ భవేడ్భ[దం భ|దార్హం కర్ణ విస్తరః | 

17) 
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కర్ణస్యార్థ పమాణేన కర ర్రవ్యో భద నిర్ధమః il 

చతుష్కుర్ణేము ప సానాని శ్రీవత్స శిఖ రాణి వ | 

రధికోధ మెచ పంచైవ కేసరీ గిరిజ నా (పియః i 

Il 

12 

అనగా సాంధారమున గర్భమున కంటె నిరంధారమున గర్చము 

విస్తారము చేయవలయునని. యిందు చెప్పబడియున్న ది, ఎట్లనగా (మధ్య 

౨ భాగములు గర్భమును చుట్టును 1 భాగము గ గోడయును మొత్తము 

4 భాగములు) 

109. సర్వతో భృదము 

సమరాంగణ 5ళవ అధ్యాయము 

స్లో చతుర(శం సమంకృత్వా భూమి భాగం విచకులణుః 1 

(పాసాద వ్యాసతః కుర్యాజ్ఞగతీం ద్విగుఖభామిహ | 

వీదధ్యాజగతీ పీఠం (పాసాదార్ద సముచ్చ్యతం 11 

పీఠస్యో పరిసంస్థాప్య (ప్రాసాదం విభజేత్రతః | 

సర్వతో భద సంస్థానం హస్త సంఖాాయణా భవేత్ ॥ 

హ స్రైః సప్త 'తింశతాతు జ్యేష్టః సా నా రో ఉదాహృతః | 

మధ్యమః స ప్రవింశత్యా (పాసాదః స్యాత్ కలాధికై ః॥ 

కనియాన్ పంచదశభఖి; (పాసాదః సముదీరితః | 

తలచ్చందో యదా హ్యేషాం తథాచై వోర్వ్వతోగతిః |) 

జ్వేష్ట మధ్య కనిష్టానాం తథా సమ్యక్ నిగద్యతే i 

చతురశ్రీ కృతేక్షేతే శతమూల విభాజితే ॥ 

న్యసేత్త న్మధ్యతో గర్భం చతుర్వర్గ పదాన్వితం । 

గర్భపాదేన ఖి త్తి! స్యాత్ తద్వు దేవాంధకారికా ॥ 

బాహ్య భి త్రస్తధెవస్యాత్ దశశః స్యుర్విభాగికా | 

(పతివర్గ పదాంశేన షోడశేన జలాంతరమ్ ॥ 

శేషం భృదం (పక ర్రవ్యం గర్భార్టేన వినిరతమ్ । 

భాగార్ధం క్ష్రభయేత్పార్శ్వే నిరమంచ తధాచరేతి ॥ 

శేషః స్యాద్భ|ద విస్తారః పంచభాగా యత స్తథా ; 

పీఠం తస్యైవ క ర్రవ్యం సార్టద్వయ సముచ్చింతం 1] 

ద్విగుణాంచ తథాజంఘా ముచ్చ్రయేఃా స్య కల్పయేశ్ | 

మేఖలా మర్దభాగేన భాగేనాంతర షృతకం il 

123 

132 

133 
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(పథమారథ కాత త్ర కార్యా భాగ్మత యోచ్చింతా | 

ద్వితీయారధికాయాసా సాస్ట భాగేనచోచ్చింతా [1 13+ 
భాగే భాగేఒంతరంకార్య ముపర్యు పరిచోభయోః 
షడ్బాగాన్ విసృతం కు రాళ్చిఖరం స ప్రమోచ్చింత. il 135 

ఎవం భూమి భిరష్టాభిః కుర్యాడేనం విచక్షణ! | 

జల నిర్గమ విచ్చిన్నారధాః (పతిరథా సథా ॥ 136 
చతుర్లుకొః పృథక్ స్తూతెం; పద్మకోశం సమాలిఖేత్ । 
మంజరీ లలితా కార్యా నీలోత్సల దలాకృతిః ॥ 137 
(గీవా చై చెకార్ల భాగేన భాగేనామలసారకం |; 

పద్మ కిర్ష ౦చ కర్తవ్యం (గీ గీవామానేన ధీమతా ॥ 148 

సార్ధభాగేన ని సోస్టిషః ప పథ] శ్రస్వో పరికుంభకః | 

సర్వతో భద ఇత్యుక్త ఏషానామాతి నోభితః 1 139 

విధాయ సర్వతో భడం దేవానామాలయం । 

భం అభతేపరమం లోకం డివి స్వచ్చంద భాషెతః 11 140 

తా॥ భూమిని నలుచడరముగా జేసి పాసాదము యొక్క విస్తార 

మునకు రెట్టింపుగా జగతిని చేయవలెను. ఆ జగతి పీఠము (పాసాదములో 

సగము యెతును చెసి ఆ కము పెన (పాసాదమును రచించవలెను. సర్వ 

తభ దము 373 హస్తములు ఉత్తమము 27 హ హ స్తములపె 1 కలఅధికము 

మధ్యమము, 15 హస్తములు అధమము తలచ్చందము ననుసరించి 

యెత్తును నిర్హయించవలఠలెసు. ఆ చతుర్మనమును 1010 భాగములు చేసి 
దాని మధ్య 4 భాగములు గర్భమును, గోడ ! భాగమును, అంధ కారిక 

1 భాగమును, వెలుపలి గోడ 1 “నాగమును, కరము 2 భాగములునుమథ్య 
6 భాగములు క దమును మరల భ[ దము నుండి 5 భాగముల ప్రదేశ 

మును ముందుకు 1 భాగము నిరమము చేయవలెను. శేషించిన } 

మును రెండు చెపుల ఖండించవ లెను. అప్పుడు భృదము యొక క్క వి 

రము 5 భాగములగును. దానికి పీఠము 21 భాగముల యెత్తును జం ఘు 5 

భాగముల యెత్తును, మేఖల క భాగమును అంతర పత్రము 1 భాగమును 

మొదటి రథిక కి భాగముల యెత్తును, రెండవ రధిక 1 భాగముల 

యెత్తును, భాగ భాగమునకు పెన అంతర పత్రమును చేయవలెను బ్లు 

రము విస్తారము 6 భాగములునుు ఎత్తు 7 భాగములును, చేయవలెను. 

ఇట్లం 8 అండకములను చేయవలెను. జల నిర్షమములను ఖండించి రథ 

గ 

|. వ్ 
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ములును, (పతి రథములును, చేయవలెను. 4 భాగములుగల సూతముతో 

పద్మకోశమును లిఖించవలెను. దళములతో మంజరిని చక్కగా రచించ 

వలెను మొత్తము 9 కలశములు కలవియగును గలము శ్రే భాగమును, 

శిఖరము 1 భాగమును, పద్మము యొక్క మొగ్గను (గీవ (పమాణమున 

రచించవలెను దానిపైన 1క్తి భాగము కుంభమును రచించవలెను. (ఉష్టీ 

వము ఇట్లు చేసిరేని సర్వతొ భద వవమగుసు 

అపరాజిత 159వ సూత్రము 

శో క్షేతే విభక్తే దశధా గర్భః షోడశకోష్టకిః | 

భిత్తిం (భమంచ భి త్తించ భాగభాగం దేకల్పయేత్ |] 13 

ద్విభాగః కర్త ఇత్యుకో భ[దం షడ్చాగికం తథా | 

నిర్ధతం చైక భాగేన భాగికా పార్శక్ష్షిభణా || 14 

కర్ణి కాచార్హ భాగేన భాగార్హం భద నిర్గమం । 

భాగ తయంచ విస్తారే ముఖ భదం విధీయతే ॥ 15 
భ్నదే వైతూద్గమాః పంచ కర్ణ ఒప్టశృంగకానిచ | 

శ్రీవత్స శిఖరం కార్యం ఘంటా దలశ సంయుతమ్ ॥ 16 

తాః క్షేతమను 10 భాగములు చేసి అందు గర్భము శ భా గోడ 
౩ భా, అంధకారిక 'భాా మరల గోడ 1భా, చేసి పెన కర్ణకూటము 2 భా, 

భ|దము 6 భాగములు, ఆ భదమును రెండు వైపుల క భాగము చొప్పున 
తగ్గించి మధ్య 5 భాగములు ముందుకు 1 భాగము నిర్ణమమును, మరల 

కర్ణిక శ భా, భదము యొక్క నిరమము శ్రే భాగమును, క భాగముల 

విసారమున ను కలుగునట్లు ముఖ భ్యదమును. రచించవలెను, కర్ణముల 

యందెనిమిదియును నిఖరమున క నొకటియును 9 కలశములగును (భ(దము 

లయందుకూడ కలశములళు 4 స్థాపించినచో 18 కలశములు కూడనగును) 

110. నందనము 

వ్యాస పొదేన గర్భః మ్ త్రదర్దా దంధకారికా ॥ 141 
జంఘానంధశ్వతం కర్ణం భ|దంచాప్యస్య యద్భ వేత్ | 

సర్వతో నద వక్సర్వం 'తద్విదేయం చతుర్ధిశం H 142 

తస్య భచాణి సర్వాణ భి త్రిభిః పరి వేష్టయేత్ | 
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భ(డే భదే పునశ్చాస్య వర్థమానం నివేశయేత్ ॥ 143 

పంచ భాగ స్తథా సార్టాః శిఖరసో్యోదయో భవేత్ | 

సర్వతో భదకాకారా రశకాశ్సా(త కారయేత్ || 144 

కుర్యాత్ షడంశ వి సీర శిఖరంతు తధథోల్బంతం | 
అన్ 59 [ 

సర్వతో భద సంస్థానా దేషాంచా స్వత యోజయేత్ ॥ 145 

(గీవా చామలసారంచ కుంభశ్చా సితథా' భవేత్ । 

(పాసాదో నందనోనామ కర్తవ్యో దేవతాలయః ॥ 146 

కృతే౭స్మిన్నిందతి స్వామీ దురితానిచ నిర్హహేత్ | 

తా॥ క్షేత్రమును 10 భాగములు చేసి గర్భము 5 భాగములు, గోడ 
2, భా సాంధారమునకు గక్భము 2 భా, గోడ 1 భా, వెలుపలి గోడ 

1: భాగమున "(భమందిక 11 భాగము చేయవలెను. జంఘ స్కంధము 

కరము భ(డము మొదలైనవి సర్వతో భ(ధము వలెనే నలువైపుల 
చేయవలెను అయితే. భదము అన్నియును. గోడతో చుట్టు 
బడియుండవలెను. (పతి భద దమునను వర్ధమా నమును నివేశము జేయ 
వలెను. పొడవు 54 భాగములతో లిఖంచవలెను. రథములను సర్వతో 
భ| దమునందు చేసిన క్లే చేయవలయును. వాని యొక్క పొడవు 6 భాగ 
ములు చేయవలెను. మధ్య గలమును, అమలసారమును, కుంభమును అదే 

(ప్రకారముగా చేయవలయును మొత్తము 1కి శిఖరములగును, దీనిని 

నందన (పొసాదమందురు. ఇది సమ స్త పాపములను హరింపజేయును. 
అపరాజిత 159వ సూూతమున 
నో శ్రీవత్స భృ దమారూథే రథికోధమ భూషితే | 

నందనే నందదిస్వామీ దురితం హరవి(ధువం ॥ 17 
అనగా శ్రీవత్సము నందు జేసినన్షు భదములయందు క ర్హకూటము 

అను జేసినచో నందనమగును. 

111. నందిశాల 
సమరాంగణ 56వ అధ్యాయము 

న్లో భక్తే వా్తదోశధా ప చతురశ్రీ కృతేతతః i 147 

పకా కు త్రిః గర్భే కుర్యా ద్విచక్షణః [1 14g 

౧భి తిశ తదంత్ సాత్ తదఃచాపంంథ కారిళా | బాహ। 
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ఏకే కాం రథికాంచాన్యాం విన్యసే త్సక యోర్డయోః / 150 

చత సో రధికాశ్చెవం కర్ణై కర్ణ నిచేశయేత్ | 

శేషో భదస్య విస్తారః స్వవిస్తారార్థ నిరతః ॥ 151 
భూషయేత్ సింహక ర్లెశ్చ భద వ్యాసార్హ మున్నతైః 

విన్యసేచ్చిఖరంతత భాగైర్వి స్పృత మష్టభిః Il 152 

చతుర్గుతోన సూ(తేణ వేణుకోశం సమాలిఖేత్ | 

స్కంధకోశాంతరం చాస్య తిభిర్బాగెర్వి భాజయేత్ ॥ 153 

(గీవార్ట భాగికో త్వే ధా ద్భాగేనా మలసారకః । 

పద్మశీర్ణం తథా ర్రేన భాగేన కలశ; స్మ ఎతః ॥ 154 

_తివాదారధికా స్ట్మిప్ర ఉచ్చాాయేణ పకీర్తితాః ! 

సర్వతో భదకాకారో నందిశాలః (పకీ ర్రితః ॥ 155 

తా॥ క్షే! తమును 12 భాగములు చేసి అందు గర్భము 43} భాగములు 

గోడ 14 భాగము, ఆంధ కారిక 11 భాగము మరల గోడ 11 భాగము,చేయ 

వలెను పీఠము యెత్తు జంఘ, కర్ణములయందు రథములు, సర్వతో భద 
మున చేసినక్లే చేయవలెను, ఒక్కొక్క రథమును యిరువైపుల చేయ 
వలెను, ఇట్లు నాలుగు మూలల నాలుగు రథములను చేయవలెను. మిగిలి 

నది భదము యొక్క విస్తారమును చేయవలెను. ఆ విప్తారమునొ సగము 
నిరమమును చేయవలెను, భృదమున ఎత్తెన సింహ కర్లములను 
రచించియచట శిఖరము నుంచవలెను. 8 భాగములు శిఖరము యొక్క 
విస్తార ముండవలెను. 4 భాగములు గల స్న్మూ తముచేత వేలుకోశ 

మును లిఖించవలెను స్కృంధకోశాంతరము కి భాగములు చేయవలను, 

గలము క్షీ భాగము, అమలసారము 1 భాగము, పద్మము మొగ్గ శ్రే భాగము 

కలశము 1 భాగము, రధిక 2 భాగమును దాని యెత్తు కి భాగములును, 

చేయవలెను. దీనికి 17 కలశములుండును. సర్వతో భ( దమువలెనే నండి 

శాల (పాసాదముండును. 

అపరాజిత పృచ్చ 159వ సూత్రము 

ఖో తసో్యర్టోద్భ వాష్ట శృంగం భ్యదం తస్యాను రూపతః | 

నందిశాలోగుణార్యు క్రః స్వరూపో లక్షణాన్వితః ॥ 18 

అనగా సర్వతో భ్యదమున కంటె 8 శిఖరములు అధికము కలిగినది 

నందిశాలయగును. 

(ఆనుబంధము 58, 59 పటము చూడుదు) 
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112. నందిశను 

మరాంగణ 56వ అధ్యాయము 

గ్లో నందిశాలస్య సంసానే త్మదూపే సమవసితే | 
య యలు (ఈత) 

తస్య భ(దాణఖ సర్వాణి భి త్తిభిః పరివేప్టయెత్ 11 156 

భదేభ్నదే తస్య తస్య వర్దమానం నివేశయెత్ | 

అర్హషష్టా ౦ స్తథా భాగాణ్ సాాద్భ(ద నిఖరోచ్చంయః 11 157 

ప్ ప్లోచ్చాాయ ంచ జంఘాచ తథాస్య నిబరోచ్చృ్యయం | 

నందిశాల సమాకారం సమమెవ (పకల్పయెత్ It 158 

కార్యోజఒయం సర్వదేవానాం (పాసాదో నంది వల్లభః Il 

తా॥ పె జెప్పిన నందిశాల (పాసాదధమునే భృదములన్నిటికిని చుట్టు 

గోడను రచించి (పతి భృదమునను వర్హమానమును చేయవలెను. ఆ భద 

ముల యొక్క విస్తారము కి భాగము లుండవలెను. వాని శిఖరముల 

యెత్తును పీఠము యెత్తు, జంఘ, దానిపై నిఖరము, ఇవి యన్నియును 

నందిశాలవలెనే చేయవలెను. దీనిని నందీశమని చెప్పుదురు. 

అపరాజిత 159వ సూ తము 

న్లో (తిభాగంచ భవేడ్స[దం భ|దార్హం (పరథ స్తథా । 

కల్పే శృంగద్వయం భ|దే ఏకైకం పరథేతథా ॥ 19 

అనగా భదము 8 భాగములును, (పరథములు 11 భాగములును 

కర్ణమున 2 శృంగములును, భ|దమున 2 శృంగములును, (పరథమున 1 

నృంగమును, ఇట్టు మొత్తము 21 కలశములు కలది నందీశమగును. 

(ఆనుబంధము 60వ పటము చూడుడు) 

113. నుందరము 

సమరాంగణ 56వ అధ్యాయము 

న్లో! నందివల్లభ సంస్థానం పూర్వవత్సరి కల్పయేత్మ ॥ 159 

ఉభయోః కర్ణయార్మదేకియే క తరధికే తే | 

తయోశ్ళా పరిక ర్తవ్యం శిఖరం లక్షవాన్వితం ॥ 160 

షడంశ విస్తృతం చైవత్సార్హ షట్క సముచ్చిితం । 

చతుర్గుణేన సూతేణ వేణుకోశం సమాలిఖేత్ ॥ 161 

(గీవా చామలసారంచ కుంభకస్యా (శయో భవేత్ | 
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కార్యాఃస సర్వతో భద సంస్థాన ఇతి నిశ్చయః ॥ 162 

మందరోఒయమితిఖ్యాతః [పాసాదః కితిభూషణః ॥ 

తా। నందివల్లభ (పాసాడమును మునుపటివలెనే చేసి రెండు కర్ణముల 

మధ్య రథములను రిఖరములతో రచించవలెను, ఖరము యొక్క విస్తా 

రము 6 భాగములును, ఎత్తు ర భాగములును, చేసి 4 రెట్లు గల సూత 

ముతో వేణుకోశమును లిఖించవలెను గలము, ఆమలసారము, కుంభము, 

ఇవియన్ని యును సర్వతో భఖ, దమువలెనే చేయవలయును దీనిని మందర 

(పాసాదమందురు, 25 కలశములతో నుండును 

అపరాజిత 159వ సూ తము 

శ్లో; ద్వాదశాంశస్తు విస్తారో మూల గర్భ స్తదర్హతః | 

భాగ భాగంతు కర్తవ్యా డ్వభ త్రి బాంధకారికా ॥ 20 

కర్ణ (పరథ భదార్హం కారయేత్ ద్విద్విభాగతః | 

(పరథం సమనిష్కాసొ భ దం భాగేన నిర్ణతం |] 21 

క ర్లైద్వే భ్యదశ ద్వేచ చైకం (పతిరథ తథా | 

సఘంటా కలశారేఖా రథికోద్లమ భూషితా ॥ బి2 

అనగా విస్తారమును 12 భాగములు చేసి (పథాన గర్భము 6 భాగము 
లును, గోడలు జ ను అంధకారిక ! యును ఒక్కొక్క భాగము చొప్పున 

బేసి ఆ పెన 4 భాగములు మధ్య భదమును చేసి కర్ణమును (పరభమును 

2.2 భాగముల చౌప్పున చేయవలెను. (పరథము సమానముగా నుండును. 

భ| దము మా(తము _ భాగము నిరమము కలిగి యుండును. కర్ణమున 

2ను, భదమున 2ను, (వతిరథమున 1యును, ఘంటతో గూడిన (పథాన 
కలశమును మొత్తము 25 కలశములగుచున్నవి. ఇది మందరము. 

114. (శీ వత్సము 
సమరాంగణ కొరవ అ ధ్యాయము 

క్లో! నందివల్లభ సంస్టానే తదూప సమవస్థితే ॥ lg 

దిక్సూ(తే కర్ణసూ (తేచ రుంభవత్ రథికాష్టకం | 

రథి కా అపిచైతాః స్యుర్ది ౩ భాగాయత విస్తృతాః ॥ 164 

షడ్చాగ విస్తృతి శ్చాస్య శేషం శిఖర మాచరేత్ | 

ఉచ్చంయశ్చా స్య కర్తవ్యో భాగానాం సార స ప్రకం ॥ 165 

షడాాగః స) అద విపారో |గీవాణాసం దిగణాగికా | 
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రేఖాచామరల సారంచి కలశశ్వా తయో ఖవేత్ ॥ 166 

సర్వతో భదవత్ సస్యాచ్చ్రి వత్సో యముదాహృతః 1 

తా॥ నందివల్లభ స్థానమున దిక్సూూతము నందును కర్ణ సూ[తము 

నందును రథములను 2 భాగములు ఆయత విస్తారములతో చేయవలెను* 

శిఖరము యొక్క విస్తారము 6 భాగములు చేయవలెను. మొత్తము 14భాగ 

మచులని తెలియవలెను. శిఖరము యెత్తు 7. భాగములుండవలెను స్కంధ 

విస్తారము ఈ భాగములును, (గవ 2 భాగములు, రేఖ, అమలసారము, కల 

శమ్ము ఈ మూడును సర్వతో భ(దమువలె నుండును. 29 కలశములుకలిగి 

శ్రీవత్సమనిపించుకొను; 

అపరాజిత 159వ సూ[తము 

క్ట చతుర్దశాంశ విస్తారే గర్భశ్చాష్టాంశే విస్తరః 1 

భాగభాగం (భమోభి త్రిర్బాహ్య భి ప్రస్తు భఖాగితా 11 కి 

క ర్రైశ్సంగ ద్యయం కర్యాచ్చిఖరం చాష్ట విసరం |; 

(పరథః కర్ణమానన తిలకం శృంగకోపరి | లు 

నంది కాయాంచీ తిలకం భదే శృంగ్యతయం జవేత్ | 

శ్రీవత్సస్తు సమాఖ్యాతః క ర్తవ్యస్తు (శీయః పతే; 11 25 

అనగా విస్తారమును 14 భాగములు చేసి గర్భము 8 భాగములును? 

షో (థమము (అంధారము వెలుపలి గోడ అని ఒక్కొక్క భాగమును 

చేసి పైన కర్ణముగ 2 శృంగములును, శిఖరము 8 భాగముల విస్తారమును 

(పరథము కర్ణ మానము వే యవతిను నృంగముమైన తలకములనురచిం 

చవతెౌను, నందిక యందును తిలకము మ చేయవలెను భ చమున కిశ్ళంగ 

ములును, చేయవలెను ఇవి విసువునకు _పశస్రము దీనిని శ్రీపత్స 

మందురు. 29 కలశములుండును. 

(అనుబంధము 61వ పటము చూడుడు) 

115. అమృతోద్భపము 
సమరాంగణ శ్6వ అధ్యాయము 

గ్ల చతురన్రీ కృతేకే తే చతుర్దశ విభాజితే ॥ 167 
ళు (a 

ద్విభాగ వి సృృతాః కర్ణా రడ కా స్తెపు కారయేత్ | 

ఉదకాంతఠ విచ్చిన్నా మూల కర్ణము రయోజరయేత ॥ 168 

వేషం భచస్య విస్తార స్పచర్థమపి నిరమః | 

18) 
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సర్వతో భదమ ప్యస్య భదే భదే విభజ్యచ ॥ 169 

పూర వర్గుణాస్తు సంయు శే చతుర్చిక్తు నివేశయేత్ | 

తస్య గర్భస్తు క ర్రవ్యః పడషష్యక విస్త్పృతః 1 170 

సార్దభాగ (పమాణం సాంద్ఖి త్తి గర్భస్థ మధ్యతః | 

బాహ్య భిత్తిస్త థైవాస్య శేషం (భమణమా చరేత్ ॥ 171 

జంఘా షడ్చాగ ముత్పేధాత్ పీఠం తస్య తదర్హతః క 

సరండీ మంతరం పతం భాగేనైకేన కారయేత్ ॥ 172 

రథికా ద్వాదశ విస్తారాను పర్యుపరియో జితాః ॥ 

తిసస్తిసో ని వేశ్యాఃస్యుః కర్ణాక ర్ల యథా(కమం ॥ 173 

(పథమా రథికా స్తస్య కుర్యాద్భాగ త్రయోచ్చితాః ; 

కుర్యాదు పర్యుపర్యంతాః పాదపాద వివర్టితాః ॥ 174 

అష్టుభిర్విస్త ఎతం భాగైః సార్టెర్నవ భిరుచ్చితం ॥ 

సర్వతో భ|దకాకారం శిఖరం తస్య కారయేత్ ॥ 175 

(పాసాదోజయంవిమానాఖ్యః పఖ్యాతశ్చామృతోద్భవః |1 

తా॥ క్షేతమును 14 భాగములు చేసి గర్భము 6 భాగములున్వు గొడ 

1్క భాగమును, వెలుపలి గోడ 13 భాగమును, మిగిలినది ఆంధకారికను 

11 భాగము చేయవలెను కర్ణములు 2 భాగముల విస్తారము వాని యందు 

రథికలను చేయవలయును (పథాన కర్ణముల యందు జలాంతరమును 

రచించవలెను మిగిలినది భ| దమును చేయవలెను. అందులో సగము నిర్గ 

మమును చేయవలెను. సర్వతో భృదమునందువలె దీనికిని నలుదిశల భద 

ములను రచించవలెను. జంఘ 6 భాగములును, పీఠము ఆందులో సగము 

కి భాగములును, వరండియును అంతర పత్రమును కలసి 1 భాగమును 

రథికలను 12ను వరుసగా పైన పైన 3.8 చేయవలెను. మొదటి రథిక 3 
భాగముల యెత్తును, దాన్స్నిపై రథిక 1 భాగము తక్కువయును, దానిపై 

రధిక క్ర భాగము తక్కు వయును, ఇట్లు వరుసకు ఒక పాతిక భాగము 

తక్కువ చొప్పున రచించవలెను. 8 భాగముల విస్తారమును, 9 భాగముల 
యెత్తును కలుగునట్లు సర్వతో భ(ధమువలె శిఖరమును నిర్మించవలెను, 

కత కలశములతో నుండును. 

ఆపరాజిత 159వ సూ తము 

తో కర్చేశ్ళంగ (తయం కుర్యాత్పంరథః పూర్వకల్పితః ; 

అమ్బృతోదృవనామాసా (పాసాదః సురపూజితః ॥ 26 
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అనగా కర్టమున కి శృీంగములును |పిరథమును మునుపటివలెనే 

చేయవలయును, 

(అనుబంధము 62, 68 పటములు చూడుడు) 

116. హిమవంతము 
సమరాంగణ 56ఏప ఆ ధ్యాయము 

క్లో! ద్వి సప్తాయత విస్తారం హిమవంతం విభాజయేత్ ॥ 176 

చతుర్దా రధికా స్తత కర్లేక రై నివేశయేత్ । 

ద్విభాగ విస్ఫృతాః సర్వా ఉపర్వు పరికారయేత్ ॥ £77 

(పథమాభూమికాతస్య స్వాచ్చ భాగ (తయోచ్చింతా | 

పాదపాద విహీనాస్తు (క మేణో పరిభూమయ;ః ॥ 178 

నందిశాల గుఖేరుు క్రం శిఖరం చాత కారయేత్ 4 

సర్వతో యద వన్మస్య భూమి కాశ సమాచరేత్ ॥ 179 

ద్విభాగారధి కాస్తస్య సర్వాఖాగ తయోచ్చితాః ] 

ద్వితీయ భూమి రధికా భూ మ్యుచ్చాంయేణ కారయేత్ ॥ 186 

శిఖరస్యోచ్చుుయః కార్యః సపాదవ్యాసస మ్మితః 1 

అమృతోద్భవ వజంఘా పఠంచ్నాత తఫాభవేత్ 11 181 

జాతి శుద్దో భవత్యేష హిమవాస్ భువనోత్తమః 1 
తా॥ విసారమును 14 భాగములు చేసి రధికలను శీ కరముల యందు 

చేయవలెను. రధికలు 2 భాగములు విస్తారముతో పెన పైన చేయవల 

యును మొదటి అంతస్తున రధిక ౩ భాగముల యెత్తు చేయవలెను. తరు 
వాత ఒక్కొక్క అంకస్తుకు పాతికవంతు చొప్పున తగ్గించుచుండవలెను* 

నందిశాలవలె నిఖరమును చేయవలను. సర్వతో భ[ డమువలె మధ్య భూమి 

కలను చేయవలను. రధిక విస్తారము 2 భాగములును, ఎత్తు 3 భాగము 

లును చేయవలెను. రెండవ యంతస్తున దాని యెత్తును బట్టి చేయవలెను 
శిఖరము యొక్క యెత్తు విస్తారము కంటె పాతికవంతు యెక్కువ జేయ 

వలెను. అమృతోద్భవ మునకు జేసినన్లై జంఘ పీఠము చేయవలెను. జాతి 

శుద్రముగా చేసిన యెడల హిమవత్ పొసాదమగును. దీనికి 37 కలశము 

లుండును, 

అపరాజిత 159వ సూత్రము 

క్లో॥ ద్వేద్వే శృంగే (పతిరథి త్యమృతోద్భవ సంస్థితొ . 

హిమవాన్ద్వే ఉరఃశృంగే పూజ్యః సురనరోరగైః ॥ 97 
ae 
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అనగా శృంగములు (పతిరథమున 2.2 ను అమ్మృతోదృవమునంద 

వలె రచించి ఉరఃశృ్చంగమునను కూడా కలశములను నిలిపిన యెడలహివ 

పవంతమగునుః 

(అనుబంధము 64, 65 పటములు చూడుడు 

117. హేమకూటము 

సమరాంగణ 56వ ఆథధ్యాయము 

శ్లో, హిమాచలస్య సంస్తానే త్యదూపే సమవస్టితే ॥ 18 

తస్య భ్నదేమ సర్వేషు వర్దమానంచ యోజయేత్ |} 

భాగషట్క (పవిస్తారం తదర్హన వినిర్గితం [ 18 

భాగై ః స ప్రభిరప్యస్య సార్దెః స్యాచ్చిఖరొచ్చంయః ; 

నిఖరస్వా[గతః స్తంభం సంహకర్లెర్వి భూషయేత్ ॥ 18 

దిక్ఫూతెరస్య సర్వేషు (క్రియాం (ప్రాగ్వత్ _పకల్చయేత్ | 
జంఘోత్సేధశ్చకర్షక్చ శిఖరం చాస్యయద్భ వేత్ ॥ 18 

హిమవత్స దృశం సర్వం విదేయం తద్విజానతా | 

హేమకూట ఇతిఖ్యాతః (పాసాదోఒయంజగ త్తృ్యయే [1 18 

ఏషతి భూమి నిలయః కార్యోనాన్యస్య కస్యచిత్ | 

తా॥ హిమవత్సాసాదమునే అన్ని భ(దములయందా వర్ణమా 

మును చేసి 6 భాగముల విస్తారమును, ఆందులో సగము నిర్ణమమునః 

73 భాగములు శిఖరము యెత్తును, శిఖరము యొక్క ముందు సం 

మును సింహ కర్ణములతో నలంకారమును చేయవలెను దిక్సూ(త్రము 

చేత ఆన్నిటియందును పూర్వము వలెనే చేయవలెను. జంఘ యెత్తున 

కరమును, శిఖరమును, హిమవంతము వలెనే రచించవలెను. ఇది మూడ 

తస్తులు కలిగియుండును. 41 కలశములతో నుండవలెను వీనిని హే; 

కూటుమందురు. 

అపరాజిత 159వ సూ(తము 

స్లో ఉరః శృంగ తయం భ(దే నందికా తిలకాన్వితా | 

'హేమకూట స్తదానాన (పక ర్హవ్య స్త్రి భూమికే 1 ళ్ 

అనగా భదమున ఉరఃశ్చంగములు కను నందిక యందు తిలకవ 

బును కి అంతస్తులును కలది హామకూటము, 

(అనుబంధము 66, 67 పటములు చూడుడ 
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118. కైలాసము 
సమరాంగణ 56వ అధ్యాయము 

ఖో హిమవత్తుల్య సంస్థానం (పాసాదం పరికల్పయేక్ Il 187 

తస్య మధ్యే విధాతవ్యః సర్వతో భద సంజ్ఞితః | 

పర్షనియంతు తన్మధ్యే వర్హమాన నివేశనం ॥ 188 
తతః హ్రానేషు స సర్వేషు ఖండరేఖా నివేశయేత్ । 

వ్యాసోచ్చింతై స్తత సి సింహ క ర్లైర్భదం విభూషయెత్ ॥ 189 

ఊర్హ్వంచ శ నిఖురం తస్య వర్ణనియం విచక్షణః । 

ద్వేద్వే చరధికే కార్యే సపాదద్య్యంశ కోచ్చితీ il 190 

తయోశ్సో పరి విస్తారా రా చ్చిఖరం చతుర(శకం py 

ఉచ్చయః పంచభిః సార్టెర్షిధయః శిఖరస్యచ ॥ 191 

దిక్ఫూ(తేపుచ సర్వేషు క్రియామేవం (పకల్పయేత్ | 

బాహ్యరేఖాతు జంఘాచ హిమవత్స దృశీస్మ తా it 192 

క లాసోయమితిఖ్యాతః క ర్రవ్యః శూలపాణియె | 

తా॥ హిమవంతముతో సమానముగా (పాసాదమును రచించి దాని 

మధ్య సర్వతో భ(దమును కల్పించి వర్రమానమును మాత్రము తగ్గించ 

వలెను. అన్ని స్టే సలములయందును ఖండ రేఖల నుంచవలెను. భ(దమున 

వ్యాసముతో సమానమైన యెత్తున సింహ కర్ణములను నిర్మించవలెను దానికి 

పెన శిఖరమును చేయగూడదు. 2.2 రథికలనురచించవలెను. ఆవి 21భాగ 

ముల యెత్తుండవలెను. వాని పెన విస్తారము నుండి శిఖరమును నలుచద 

రముగా చేయవలెను. ఆ శిఖరము యొక్క యెత్తు రై భాగములుండ 

వలెను. అన్ని దిశలను దిక్సూ(తముల ననుసరించి చేయవలయును. వెలు 

పలి రేఖ యందు జంఘ హిమవంతమున జేసినటులే చేయవలెను, 45 కల 

నములు కలిగియుండవలెను. దీనిని కై లానమందురు. శివ పియమైనదని 

తెలియవలెను, 

ఆపరాజిత 159వ సూ(తమం 

న్లో || సంది నాగా ంకత శృంగం రేఖాశ్చ తిలకోత్తమాః । 

లాసశ్చతదానామ ఈశ్వరస్య సదా(పియః i 29 

aa నండిక ముల యొక్క పె "పెన శృంగము రేఖలు తిలకములు 
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119. పృథిపీజయము 

సమరాంగణ 56వ అధ్యాయము 

శొ॥ వితస్యైవ యదా భద ముచ్చింతం సింహ కర్ణక ః |] 193 

ద్వేద్వేచ రథికేత్మత దీయేతేను మనోరమే । 

శేషః శిఖర విస్తారః పంచభాగ సముచ్చింతః [1 194 

(పాగ్గంవ కాశ్చ భ్మదేషు భాగభాగ వినిర్గతాః | 

విస్తారేణ చతుర్భాగా దిక్షు సర్వాస్వయం విధిః ॥ 195 

విమాన సదృకశీచాస్య బాహ్యరేఖా విధీయతే । 

గుకొరేభి స్టదాయు క్రః (పాసాద: పృథిఏీజయః [1 196 

తా॥ పై చెప్పిన దానినే భ|దమున సింహ కర్ణములతోను 2,2 రథ 

కలును చేసి మిగిలినది శిఖరము యొక్క విస్తారము చేసి 5 భాగముల 

యెత్తు చేయవలెను. [పాగ్గీవములు భదములయందు 1.1 భాగము నిర్గ 

మము చేయవలెను. విస్తారము 4 భాగములుండవలెను. విమానముతో 

సమానముగా వెలుపలి రేఖను చేయవలెను. ఆ రేఖ 3౩ భాగములతోగూడి 

నది పృథివీజయమగును. 49 కలశములు కలది యె యుండవలయును, 

అపరాజిత 159వ సూ తము 

కోక రేఖోర్డే ౪ తిలకం వ్యకాష శృంగం తత్రైవ కారయేత్ | 

. . పృధ్విజయ స్తదానామ కర్తవ్యః సర్వదైవతే i 30 

అనగా రేఖ పెన తిలకమును లేకుండా చేసి ఆ (పదేశమున శృంగ 

మును రచించినచో పృథ్వీజయ సునిపించుకొనును సమస్త దేవతలకు 

ముఖ్యమైనది. 

120. ఇం దసిలము 

సమరాంగణ 56వ అధ్యాయము 

క్లో భక్తే షోడశభిః కేతే చతుర కే సమం తతః |; 

గర్పో౭ష్టవర్గః స్యాత్తస్య మభ్యభి త్రిర్వి భాగికా ॥| 197 
(భమణం బాహ్యఖి త్తిశ్చ తత్స మే ఐక కీ ్రితే | 

కర్టెషు రథికాకార్యా సలిలాంతర భూషితా ॥ 108 

తత్తుల్యాయామ విస్తారా రధికాః న్యు స్తథాపరాః | 

తద్వత్ ద్వితియ రథికా భద్రం చతిషృదాయతం ॥ 199 
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విస్తారార్టనన నిష్కాంంతం క్రభయెద్వర్హ మానతః | 

వరండ్యంతర ప తేచ సార్ద భాగేన కారయేత్ ॥ 200 

ఉపర్యుపరి భాగాన్ హి హీనాఃస్యుః (కమశోఖవాః । 

భదేరథిక యోర్మధ్య సింహకర్గో విధీయతే ॥ 201 

ఏతస్యచోచ్చయో భాగైః పంచబిః పరికీ ర్రితః | 

పార్శషసైే సింహ కర్షస్థ రథికేయే నివేశితే | I 202 

తయోరుపరిషడ్భాగం ఏ స్పృతం శిఖరం భవేత్ | 

విధేయ ముచ్చయెణెతత్ (తిపాదాన్ సప్ర వాథికాన్ ॥ 203 

పకయోరుభయో సస్య రథికే చతదూర్హ తః | 

సింహం నివేశయేద్దిక్లు నిఖిలాస్వస్యయం విధిః ॥ 204 

మూలక తతశ్చార్ధం శిఖరం దశ విస్పృతం | 

ఏకాదశోచ్చింతం కార్యం [కమ వృత్తా మనోరమం ॥ 205 

చతుర్గుణేన సూ తేణ వేణుకోశంతతో లిఖేత్ । 

పూర్వోక్తా సాంతరం భాగ రముష్మిన్ విభజే త్రింభిః ॥ 206 

(గీవార్హ భాగముత్పేధా దండకం భాగముచ్చింతం | 

పద్మశీర్షం తథార్దేన క లశశ్చాంశకోదయః Il 207 

డేవానామాలయః సస్యా దిం దనీలోఒయమీరితం 11 

తా॥ క్షేతమును 16 భాగములు చేసి గర్భము 8 భాగములును, 

దాని చుట్టూ గోడ 1 భాగమును, ఆంధకారిక 11 భాగమును,వెలుపలి గోడ 

1 భాగమును చేయవలెను. కర్లముల యందు రధికలను జలాంతరముల 

తో చేయవలెను, శేషించిన రధికలును వానితో సమానమైన విస్తారమును 

యెత్తును కలిగియుండవలెను. అదే మాదిరిగా రెండవ రధికయుండవలెను 

భదము శ భాగముల పొడవుండవలెను. విస్తారములో సగము నిర్ణమమును 

చేయవలెను. వర్దమానము నుండి తగ్గించవలెను. వరండియును, అంతర 

పతమును, 13 భాగము చేయవలెను. పై పై భాగములు వరుసగా 

ఒక్కొక్క పాతికవంతున యెత్తు తగ్గుచుండవలెను. భ| దమున రధికల 

మధ్య సింహకర్ణములను చేయవలెను. వీని యెత్తు 5 భాగములు చేయ 

వలెను. (పక్కనున్న సింహ కర్హములయందు రదికయందు నివేశములను 

వాని యొక్క పై పె భాగమున శిఖరము యొక్క విస్తారము 6 భాగములును 

ఎత్తు 72 గాగములును దాని యొక్క రెండు వైపుల రధికములపై భాగ 
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మున సింహములను అన్నీ దిశల మందు చేయవలెను. _పధాన కర్ణమున 

సగము శిఖరము 10 భాగముల విస్తారమును (1 భాగముల యెత్తును 

చేయవలెను. (కమ వృ త్తముతో చక్కగా నుండవలెను 4 భాగములు గల 

సూతముతో వేబుకోశమును లిఖించవలెను. పూర్వము చెప్పిన లోపలి 

వెలుపలి భాగములు దీనియందును గా విభజించవలెను. గీవ శీ భాగము 

యెత్తును, ఆండకము 1 భాగము యెత్తును పద్మము మొగ్గ క్రై భాగము 

యెత్తును, కలశము [ భాగము యెత్తును కలిగియుండవలెను. ఇది దేవత 

లందజికిని పనికి వచ్చును. 58 కలశములు కలిగియుండును. దీనిని 

యిం దనీలమందురు. 

అపరాజిత 159వ సూూతము 

కొ మోడశాంశక విసారే ద్విభాగఃి కర వి సరః | 
భు అలాల క్ న! 

నందికాచైక భాగేన ద్వ్యాంశః (పతిరథ స్తథా ॥ gL 

పునర్నందీ భవేద్భాగం భృదం వెదాంశ వి సరం | 

సమ స్తం సమనిష్కాసం భృదే భాగొ వినిర్ధ్గమః ॥ 32 

చతుః షష్ట్యంశకో గర్భా వేష్టితోఖి త్రి భాగతః | 

బాహ్య భిత్తిర్భ వేద్చాగా ద్విభాగా చ| భమంతికా ॥ 83 

కర్గెేశ్ళృంగ ద్వయంకార్యం శిఖరం సూర్య విస్తరం । 

నందికాయాంతు తిలకం (పత్యంగం చద్విభాగికం ॥ 34 

శృంగ ద్వయం (పతిరధే ఈఉరః శృంగం షడంశకం ; 

శృంగవ్వయం సందికాయా మురః శృంగం యుగాంశకం ॥ 35 

ద్విభాగం భద శృంగంతు శృంగార్డె చెవ నిరమః 

కర్తే (పతిరథే చైవ హ్యుదకాంతర భూషితం ॥ 86 

ఇం(దనిల స్రదానామ ఇం[దాదిసుర పూజితః | 

వల్లభః సర్వదేవానాం శివస్యాపి విశేషతః ॥ 87 

అనగా విస్తారమును 16 భాగములును చేసి కర్ణము 2 భాగములు, 

నందక 1 భాగము, (పతిరథము 2 భాగములు, మరల సండి 1 భాగము, 

భ। దము 4 భాగములు విసారమును ఇవియనియును సమాన నిరమము 
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కారిక 2 భాగములును చేయవలెను. కర్ణమున శృంగములు 2 భాగము 

లును శిఖరము 12 భాగములు విస్తారమును, నందిక యందు తిలకమును 

(పత్యంగము 2 భాగములును, (పతిరథమున 2 శృంగములును, ఉరఃశ్శం 

గము 6 భాగములును, నందిక యందు 2 శృంగములును ఉర:ఃశ్చంగము 

4 భాగములును, భద శృంగము 2 భాగములును, శృంగమున సగము నిర్గ 

మమును, కర్ణమునను పతిరథమునను జలాంతరమును చేయవలెను. 

అటుల చేసినచో యిం|దనిలమగును. ఇం దాదిసురలకు [పియమైనది” 

ఈశ్వరునకు మిక్కిలి ఇష్టమెనది. 

(అనుబంధము 68వ పటము చూడుడు) 

121. నుహానిలఅము 

సమరాంగణ 56వ అధ్యాయము 

మ ఏత స్యైవ యదోర్ద్వ్వస్టం శిఖరం (కియతేఒన్యథా i 208 
ఠా అ అద. రి 

చతుర్దీ రధికాచాస్య దీయతేఒతి మనోరమా | 

పూర్వో కేన విథానేన పాదపాదం వివర్ణితా ॥ 209 

శిఖర స్యాష్ట విస్తారో నవభాగ సథోచ్చృయః | 

ఇం[దనిలస్య నుదృశం శేషమన్య ద్విధీయతే [1 210 

మహానిలోఒయమాఖ్యాతః (పాసాదస్త్రి దశాలయః ॥ 

తా॥ పె చెప్పిన దానినే పెన నున్న శిఖరమును వెజుగా రచించ 

వలెను. రధికలు 4ను పూర్వమువలె రచించవలెను. పె పె అంతస్తులలో 

యెత్తు 1 భాగము తగ్గించుచుండవలెను శిఖరము యొక్క విస్తారము ఈ 

భాగములును దాని యెత్తు 9 భాగములును చేయవలెను, మిగిలిన పనుల 

న్నియును ఇం|దనీలమువలెనే చేయవలయును. $57 కలశములతో నుండ 

వలెను దీనిని మహానీలమందురు. 

అపరాజిత 159వ సూ తము 

స్లో కర్ణేనందీ తథా శృంగం రేఖొర్డే తిలకం తథా | 

మహానిల స్తదానామ కర్తవ్యం సర్వదైవతే il 38 

అనగా కర్హమున నందియును శృంగమును చేసి రేఖ పెన తిలక 

మును నిర్మించినచో మహానిలమగును. ఇది సమస్త దేవతలకు యోగ్యము. 

(అనుబంధము 69వ పటము చూడుడు) 

18) 
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122. భూధరము 

సమరాంగణ 5ళవ అధ్యాయము 

క్లో! అం(దనిలస్య సంస్తానే దిక్సూ[తేపు సమంతతః ॥ 211 

సర్వతో భ(దశిఖరం హిత్వా హోమా న్నివేశయెత్ | 

విధిరేష సమస్తాసు కకుప్పు (పవిధీయతే 11 212 

భదేషు వర్ణమానస్య విన్యాసం పరివర్ణయేత్ । 
వ్యాసోచ్చితైః సింహకర్టె రృ దమస్య విభూషయొత్ ॥ 215 

మహానీలస్య సదృశం సర్వమస్య (పకల్సయేత్ | 

ఇం. దగోపనిభా కారః (పాసాదో భరా ధరః స్మృతః il 214 

సురేశ్వరస్య క ర్రవో నాన్యేషాం కథమప్యసౌ 11 

తా ఇర్మదనిలమునే దిళ్చూూతము (పకారము అంతటను సర్వతో 

భద నిఖరమును చేసి ఇల్లు అన్పి దిశల యందు చేయవలెను. భదముల 

యందు వర్గమానమవసరములేదు. విస్తారముతో సమానముగ సింహ కర్ణ 
ములను చేసి భధము నలంకరించవలెను. మహానీలముతో సమానముగ 
అన్ని పనులు చేయవలయును. ఇద ధనుస్సువలె నుండుటచే భూధర 

మగును. ఇది యిం(దునకు ముఖ్యము 61 కలశములు కలిగియుండఃసు, 

అపరాజిత 159వ సూ(తము 

శ్లో! కార్యం శృంగంచ తిలకే రేఖా మధ్యే |పశస్యతే । 

భూధథరస్య సమాఖార్థతః (పాసాదొ దేవతాలయః ॥ 89 

అనగా మంజరి యొక్క మధ్య నున్న తిలకమున శృంగమును బేసి 

రేని భూధర |పాసాదమగును., 

123. రతృ కూటము 

సమరాంగణ 56వ అధ్యాయము 

సో భూ థర సతు సంస్తానే త దూపే సమవస్థితే il 215 

భదే భదే పున ప్రాజ్ఞో వర్తమానం నివేశయేత్ | 

చతుర్భాగ మితివ్యాసం సార్దచతుః సముచ్చింతం Hl 216 

రత్నకూటః సమాఖ్యాతః (పాసాదః శ్రీపతేరయం ॥ 

తా॥ భూథర (పాసాదమునే (పతి భదము నందును వర్ణమానమును 

చేసి ఆ వర్మమానము యొక్క విస్తారము 4 భాగములును, ఎత్తు శ! భాగము 
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లును చేసిన యెడల రత్నకూటముగును. ఇడి విష్ణువునకు యోగ్యము 65 

కలశములు కలిగియుండును. 

అపరాజిత 159వ సూ (తము 
న్లో భూధరస్య యథా[పోక్తం ద్విభాగం వర్ణయేత్సునః | 

పూర్వవడ్డల సంఖ్యాయాం భ్మదపార్శ్వే ద్వినందికే 1 శ) 

ద్విభాగం బాహ్యభి త్రిశ్చ శేషం పూర్వ _పకల్పితం | 

తలచ్చంద మితిఖ్యాత మూర్త ర ఏమా నమతః శృణు ॥ శ] 

కర్ణి ద్విశ్చంగం తిలకం ఇిఖరం సూర్య విస్తరం । 

తిలకే ద్వేనందికాయాం (పత్యంగంతు ద్విభాగికం |] జై 

శృంగ తయం (పతిరథే షడ్బాగం చోరుమంజరీ | 

తిలకే ద్వేపునర్నంద్యా మురఃశ్చంగం యుగాంశకం ॥ శ 

నంద్యాంచ శృంగ త్రిలే (తిభాగా చోరుమంజరీ | 

దగిభాగం భద శృంగంచ అర్ద చార్జెచ నిర్ధమః [1 క్షీశీ 

రత్నకూట స్తదానామ శిపలింగేషుకామదః (పశ సః | 

సర్వ దేవేషు రాజ్ఞాంతు జయకారణం 1 45 

అనగా భూధరమున కంటె రెండు భాగములు వృద్ది చే జేసి మునుపటి 

వలె దలముల యొక్క సంఖ్యయందు భ( దము యొక్క యిరువైపులను 

రెండు నందులను, వెలుపలి గోడ 2 భాగములును, చేసి మిలిగినదిపూర్వము 

వలెనె చేయవలెను అంతస్తు యొక్క భాగములనిట్టు చేయవలెను. పై 

కొలతను చెప్పుచున్నాను కర్ణమున 2 శృంగములును తిలక మును, శిఖరం 

యొక్క విస్తారము 12 భ వాగములును తిలకమునందు జ నందికలయందు 

పత్యంగము 2 భాగములును, పతిరధమున క శృంగములును, ఉరః 

మంజరి 6 భాగములును, తిలకమున మరల 2 నందులును, ఉరఃశ్చంగము 

4 భాగములును, నందియందు శృంగము యొక్క తిలకమున ఊరు 

మంజరి క భాగములును, భ(దము యొక్క శృంగము 2 భాగములును, 

ఆ శృంగముల యొక్క నిర్షము శ శ్రీ భాగములును, కలుగునట్లు చేసిరేని 

అది రత్నకూటమగును ఇది శివునకు _పశస్త్రము, ఇతర దేవతలకును 

యోగ్యము రాజులకు జయము క థిగించును, 

(అనుబంధము 70, 71, 72 పటములు చూడుడు) 

124. వైడూర్యము 
సమరాంగణ 56వ అధ్యాయము 
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క్లో! చతురశ్రీ కృతేక్షేతే వింశత్యా భాజితేంశకైః 1 217 
కుర్యాద్ది భాగవిస్తారా రథికాః పంచకర్ణ గాః 

పంచోపరి పునః పంచ దద్యాదేకాంత దూర్ద్వ్వతః ॥ 218 

పథమా భూమి కాచాస్య కార్యా భాగ తయోచ్చింతా | 

పాద పాద విహినాస్తు |కమేజణాపర భూమయః ॥ 219 

భద కర్ణాంతరసైద్వే రథికేయే తదూర్ణ తః | 

శిఖబురం దశ విస్తారం కుర్యాత్పార్ధ దశోచ్చితం Il 220 

మూలకర్ణానుసారేణ శిఖరం త త్రయద్భ వేత్ [ 

తస్య ద్వాదశ విస్తారం (తయోదశ సముచ్చింతం || 221 

భ[ దం విభూషయేత్ పత్రం; సింహ కర్ణెర్మనోరమైః | 

పంచవ్వ్యాసేన సూూతేణ వే తకోశం సమాలిఖేత్ Il 222 

స్కంధకోశాంతరంచాస్య | తిభిర్చాగై ద్యభాజయేతి | 

పద్మశీర్ణం తథా(గీవాం సార్దభాగేన కారయేత్ ॥ 223 

కుర్యాద్బాగేన భాగేన కుంభం చామలసారకం | 

నవభాగోచ్చితాం జంఘాం తదర్థం ఖురపిండికాం ॥ 224 

వరండ్యంతర ప|తంచ కుర్యాచ్బాగ ద్వయనచ | 

వెదూర్యోజ యం సమాఖ్యాతః (పాసాదోదానవ ద్విషః ॥ 225 

త్రా॥ క్షేత్రమును 20 భాగములు చేసి రథిక 2 భాగములను, ఇట్లు 

గ చేయవలెను. ఆ రథికల పెన మరల $5 రథికలును, మరల వాని పెన 

5 రథికలును, చేసి ఆ పెన సూ తము 1 చేయవలెను మొదటి అంతస్తున 

రథిక యెత్తు క భాగములును, రెండవ అంతస్తున యెత్తు 2% భాగములును 

ఇట్లు అన్ని అంతస్తులకు | కమముగా ఒక్కొక్క పాతికవంతు 

తగ్గించుచుండవలెను. భృదము యొక్క కర్లమున 2 రథికలను 

చేయవలెను. శిఖరము యొక్క విస్తారము 10 భాగములు చేయవలెను 

దాని యెత్తు 10, భాగములును చేయవలెను. (పథాన కర్ణమునను సరించి 

శిఖరము యొక్క విస్తారము 12 భాగములును, ఎత్తు 18 భాగములును 

చేసి భదమును పతములతో నలంకరించి సింహ కర్ణములను కూడ 

చశ్శగా చేయవలెను. విస్తారమును 5 రెట్లు చేసి వేతకోశమును లిఖించ 

వలెను. స్కాం ధకోశాంతరమున దానిని 8 భాగములు చేయవలెను. పద్మము 

యొక్క శిఖరమును, గలమును, 1 భాగముతో చేయవలెను. కుంభము 1 

భాగమును ఆమలసారము 1 భాగములను చేయవలెను. జంఘ 9 భాగ 
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ముల యెత్తును అందులో సగము క భాగములు పీఠమును, వరండియును 

అంతర ప|తమును ఈ రెండును కలసి 2 భాగములు చేయవలెను. ఇది 

వెడూర్యమను (పాసాదము 69 కలశములు కలిగియుండును. విష్ణుపునకు 

(పీతికరమైనది. 

అపరాజిత 159వ సూ తము 

గ్లో శృంగం తృతీయం రేఖోర్హ్వై కర్తవ్యం సర్వశోభనం | 

వెడూర్యశ్చతదానామ క ర్తవ్యః సర్వదైవతే ll 46 

అనగా రేఖ పెన మూడవ శృంగమును చేసినచో వైడూర్య (పాసాద 

మగును. సమస్త దేవతలకుపయోగించును. 

(అనుబంధము 78వ పటము చూడుడు) 

125. పద్మరాగము 

సమరాంగణ 56వ అధ్యాయము 

స్లో; వితస్యైవ యదాభదే భదేస్యాద్ వర్ణమానకః । 

పద్మరాగ స్లథ్రెవస్యాత్కార్యోఒయంపద్మ రాగతః 11 226 

తా॥ పై జెప్పిన దానినే అన్ని భ( దములయందు వర్దమానములను 

రచించిన యెడల పద్మరాగమగును 78 కలశములతో (ప్రకాశించు 

చుండును. 

అపరాజిత 159వ సూ తము 

క్లో! తవైవ తిలకం నంద్యాం శృంగయుగ్మంతు | 

సంప్టితం పద్మరాగ స్తదానామ సర్వదేవ సుఖావహః ॥ 47 

అనగా పె జెప్పిన దానినే నందియందు తిలకమును ? శృంగము 

లును రచించిన యెడల పద్మరాగమగును. 

126. వృజకము 

సమరాంగణ 56వ అధ్యాయము 

నో పద్మరాగస్య భ్నదేషు వర్దమానం వివర్ణయేత్ . 

భదస్య పార్శ్వ ద్వితయే (పదద్యా దధి కాద్వయం ॥ 227 

వ్యాసొచ్చాాయైైశ్చ భృదాణి సింహ కర్లెద్వి భూషయేత్ | 
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తా॥ పద్మరాగము యుక్క భృదములయందు వర్దమానమును తీసి 

వేసి భ(దము యెక్క యిరువైపుల రెండు రథికలను రచించవలెను. విస్తా 

రము యెంతో ఆంత యెత్తున భ దములను సింహ కర్ణములతో నలంకరించ 

వలెను. శేషించిన పనులన్నియును పద్మరాగమున జేసినక్తు చేయవల 

యును. 

అపరాజిత 159వ సూ తము 

స్టో ర్రేఖోర్ట్వేచ తతః శృంగం కర్తవ్యం సర్వశిభనం | 

వృజక శ్చేతినామాసౌ శ క్రాది సురవల్లభః ॥ 48 

అనగా రేఖ యొక్క పె భాగమున విస్తారమైన శృరగమును రచిం 

చిన యెడల వ్శజకమగును 71 కలశములు గలిగి (పకాకించుచుండును. 

127. ముకుటో జలము 

సషురాంగణ కవ అధ్యాయము 

ణో వ(జక స్యైవ భ దేసు పూర్వవ। దధి కాస్థితౌ [1 229 

షడ్చాగ విస్శృతం తత శిఖరం వినివేశయేత్ | 
స ప్రభాగ సముత్పేధం దిక్షు సర్వాస్వయం విధిః ॥ 230 

ముకుటోజ్ఞ ల ఇత్యుక్తః (పాసాదొ జయం సురాలయః ॥ 

తా వృజకమునకే భృదమున మునుపటివల 2 రథికలను చేసి 

అచట శిఖరము యొక్క విస్తారము 6 భాగములును, ఎత్తు 7 భాగము 

లును చేయవలెను. అన్ని దిశలయందును ఇక్లై చేయవలెను. దీనిని ముకు 

టోజ్జ్ఞ కలమందురు, 8! కలగకములతో నొపుచుండును, 

అపరాజిత 159వ సూ(తమూ 

స్టో భే వింశతిథాక్షేతే ద్విభాగః కర్త విస్రరః॥ 

సార్హథాగం భవేన్నందీ కర్ణవత్ (పరథ స్టథా it 49 

పునర్నంద సార్ధభాగం భాగావై భదనందికా ; 

వేదాంకో భద విస్తార ఎక భాగస్తు నిరమః [1 | 

_ద్విభాగా బాహ్యభి త్తిశ్చ ద్విభాగోచ [భమంతికా | 

తత్సమామధ్య ఖి త్తిళ్ళ గర్భోషష్టాం శః (పకల్సితః ॥ 5} 

కర్పేద్వి శృంగం తిలకం రేఖాద్వి సప్రవిస్తరా। 

నంద్యాం శృంగంచ తిలకం [పత్యంగం తుతదూర్ధ తః [1 క్ల్లై 

శృంగ(తయం (పతికర్షి సప్తాంశాచోరు మంజరీ | 
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_నంద్యాం శృంగంచ తిలక మురఃశ్చంగం షడంశకం ॥ క్తి 

భదనంద్యాం తథాశ్ళంగ మిషుఖాగోరు మంజరీ । 

భద శృంగం ద్విభాగంస ముకు టోజ్జ్వ అ ఉచ్యతే | 54 

అనగా క్షేతమును 20 భాగములు చేసి కర్ణము 2 భాగములను, 

నంది !* భాగములును, [| పరథము 2 భాగములును, మరల నంది 1కభాగ 

మును, భ్యదనంది 1 భాగమును, ఇబ్లు రెండు వైపుల చేసి ఆ మధ్య 4 

భాగములు భ్యదమును 1 భాగము నిరమముతో చేయవలెను వెలుపలి గోడ 

2 భాగములును, అంధకారిక 2 భాగములును, మధ్య గొడ 2 భాగము 

లును, చేయగా మధ్య 8 భాగములు గర్భము అగును. కర్ణమున 2 శృంగ 

ములును తిలకమును, రేఖ 14 భాగమును, విస్తారమాను ఉరఃశృంగము 7 

భా నందియందు శృంగమును తిలకమను, ఉరఃశృ్చంగము 6 భాగము 

లును,భ(దనందియందును అటులే శృంగమును చేయవలెను ఊరుమంజర్రి 

5 భాగములును, భదము యొక్క శృంగము 2 భాగములును, చేసిన 

యెడల ముకుటోజ్జ్బలమగును 

(అనుబంధము 74వ పటము చూడుడు) 

128. ఐరావతము 

సమరాంగణ 5ళవ అధ్యాయము 

సో ఆసెగవతు యదాస్టానె భే భే చతుర్దిశం || 231 

సింహకర్ణం పరిత్యజ్య వర్దమానో విదీయతే | 

ఊర్జ్వా భవ తృతీయాయాః సప్తోచ్చాయః షడాయతః ॥ 232 

ఐరావ తోజయంక ర్తవ్యః [పాసాదస్త్రి దశేశితుః ॥ 

తా॥ పై జెప్పిన దానినే నలువైపుల భదముల యందు సింహకర్ణ 

ములను తీసి వేసి వర్థమానమును రచించవలెను. మూడవ రథిక పెన శిఖ 

రము యొక్క విస్తారము 6 భాగములును యెత్తు 7 భాగములును చేయ 

వలెను. దీనిని ఐరావతమందురు. 85 కలశములుండును. ఇం దునికి పియ 

మెనది. 

అపరాజిత 159వ సూ తము 
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ఆనగా రేఖ యొక్క పె భాగమున శృంగమును రచించిన యెడల 

ఐరావతమగును. అన్ని కోరికలనిచ్చును, ఇం్మదాద్యు త్తమ దేవతలకు 

యోగ్యమైనది. 

(అనుబంధము 75వ పటము చూడుడు) 

ఇది శ్రీమద్విశ్వకర్మ వంశమూలర్షి పంచక మధ్య మాహభూనస గోత 

పవి(త, స్వర్ణాచ్చ మాంబా వేంకట శివార్యపా త్కృలక్ష్మాంబా కోటయసుధీమణ్ 

పుత, త్రీమగ్గాయత్రి విరాడ్విశ్వకర్మ వర్మపసాదజనిత కవితాసుధారస 

ప్మాత, పదవాక్య (పమాణనిధాన్మ విమర్శకాచార్య, శిల్చక లాకోవిద, 

సర్వతంత స్వతంత్ర, స్థపతి, తిలకాది బిరుదవిరాజమాన 

సుబహ్మణ్యాభిధాన విరచితనానావాస్తు శిల్పాగమశాస్త్ర పరిశీల 

నాత్మ కాం(ధ తాతృర్యసహిత భారతీయ మహాశిల్బ్పమునందు 

షడ్ఫూమి మొదలు షపోడశభూమివజకును వైరాజ్యపాసా 
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(శ్రీ విరాడ్విక్యకర్మణ నమః 

1. ఇప్పదేవతాస్తుతి .. 

న్ దేవః సపాతు భువన తయ సూ తథార 

3జి 

స్థాం'చాలచం। దకలి కాంకిత జూటకోటిః 

ఏతత్ సమ్మ గమపికారణ మంత రేణ 

(సమరాంగణ 

ఉత్పత్తి రకుణల యా౯ జగ తాం (పకుర్వన్ 

భూ వెరివహ్ని నురుతోగగనంచసూ తే ల 

నానాసుశేశ(ర కిరీటవిలోల మాలా _ 

భృంగావవీథచరణాంబుడు వార ననూమి 1 [మానసారము) 

జయతివరదమూ రి ర్భంగలం మంగలానాం 

జయతిసకల వందాా భారతీ (బహ్నరూపొ 

జయతిభువన మా తాచిన్మయీి మోవదూా'పొ 

దిశతుమమమహే కో వాజబ్బయఃశ బరాూపం;(విశ్వక ర ప కాళ) 

అభీప్సి'తార్థ సిద్ధ్యర్ణం పూజితోయః సురెరపి 

సర్వవిఖ్నుచ్చి చేత సై a గణాధిపత యీ నమః (అపరాజితపృచ్చ) 

మహాదేవం సనీధర 01 

9, సాంధారమున రాజహంస (పాసాదము 

సమారాంగణ శీ6వ అధ్యాయం. 

నిరావతస్య సంస్థాచే  పొనా దేపూర్వవత్ స్థితే (బలికి. 

వర్ష మానం విహాయోన్తై యదా సింహోని వేశ్యలే 

శిఖరాణి చచత్యారి దితుసర్యాసువర్ణ యేల్ » (284) 

కే తాయాప్ట్ర మే? ర్విస్తారం గర్భ వేళ్ళని వేశయేత్ , 

చతు ర్భాగాయతం భదం నిర్ల మేణవిభాజితం॥ (285) 

ఛ్మ్ద్యత్రయం (పయుంజీత భి త్తి భాగేన వేస్టీతం,. ' 

ద్యారో _చృయం స్వవిస్తారాద్ ద్విగుణేన సమన్వితమ్ (286) 

గవాక స్ప తక రవో్యో యధాద్యారం నలలఘ్యు తే. 
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మధ్వేచతుపి,.కా- కార్యా ద్విభాగాయత వ్ సృ ఆ|| (287) 

(వాసావో రాజహంసో౭_తుం (బహ్మాదీనాం (పళస్య లే; 

తా॥ ఐరావతమున వర్టమానమును తీసివేసి సింహములను 

రచించి నలుడిశల తుందలంకారము చేయవలను. గర్భము 8 

భాగములు జేయప'లెను. (వెలుపలి గోడ 2 భాగములు, లోపలి గోడ 

9 ఛాగములు, అంధకారిక 2 భాగములు) భ్మదము 4 భాగముల 

విసారమును అందు 1 భాగము నిర్గ యనునుచేయవలెను. ఇట్లు కి భద 

ములను రచించవ'లెను. ఆ భ్నదములకు చుట్టూ గోడ యుండవలెను. 

ద్వారము యెత్తులో సగమువిస్తారముండవలెను. గవాత్వులు ద్వారము 

యత్తులో సగము యెత్తుండవలెను, గవాతులు 'ద్యారముయొక్క_ 

సెభాగమును మించియుండరాదు. మధ్య చతుమ్క్క 2 భాగములు 

నలుచదరముగా జేయవలెను. దీనిని రాజహంసమందురు. 89 

కలళ ములుండవ లను, ఇది బహ్బకు (పియ మైనది. 

అపరాజిత159వసూ 

శో తథైవ తిలకం కుర్య్యాద్ భదక గ్లేతు శృంగకం 

రాజవాంసః సమాఖ్యాతేః కర్గ్షవో (బహ్మమందిరే॥ (56) 

అనగా భ్మదముయొక్క కర్ణ్యమున తిలకమును కృంగమును చేనీన 

యెడల రాజవహాంసమగొను దీనిని దైహ్మమండిరమున రచించుట 

(శవము, 

(అనుబంధము 1వ పటము చూడుడు.) 

3. గరుడము 
సమళాంగణ'- 56వ అధా్యయము 

చో రాజహాంసన్య -సంస్థానే తృతీయ రధికోపరి॥ (238) 

యదాస్య శిఖ్రరంస ప్త సము చాయం షడాయతం॥ 

స్వా త్తే తదా గరుడోనావు గరుడధ్యజవల్ల ల్ధః (289) 

(పాస్తాదః సర్భకానూర్లః కర్తుః కారయితు స్తథా॥ 

"తా; శాజహాంసమున మూడన రధిక మైన శిఖరము 6 భాగముల 

ప్” 
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విసారమును 7 భాగముల యొత్తును చేవీనట్లయిన గరుడనుగును, దీనికీ 

93 కలశము లుండవ అను. 

అపరాజిత 159వ స్కూ 

ల్లో; శేఖో స్వైచతతః శృంగం క _రృవ్యం సర్యకామదం 

పశీ రాజ సదానామ న్ రవ్యః స్మ శీయః పతేః॥ (57) 

అనగా రేఖపైన శృంగమును రచించిశేని గరుడమగును ఐడి విష్ణువునకు 

చేయదగినది, (అనుబంధము 2వ పటము చూడుడు) 

4. వృషభము 

సమరాంగణ 56వ అధ్యాయము 

ల్లా అఆస్యైవమూల శిఖరం త్యక్త్వా భాగద్వ యోన్నితం; (240) 

క్రియం తేరధికా క్లే తదూర్ణ (౦ మూలముంజరీ 

క్రియ తేద్యా దకో చాయా దశభాగాయతాయడా। (241) 

తదాస్యాద్ వృషభోనామ వృషభ ధ్యజవల్లభః॥। 

అ పె దానిశే గ్రథాన ధిఖరమును తీసివేసి 2 భాగములు 

కర్ణ మున రధిక కలను చెసి అ పెన మూలమంజరిని చేసి ఆ మూలమంజరి 

(శిఖరము)యొక్క- విస్తారము 10 భాగములున్కు ఎత్తు 12 భాగములును 

వేసిన-వో వృషభమగును అపరాజిత 159వ సూ. శ్లో॥ ద్వావింశ వ్యావి 

భ శ్లేచద్విభాగభి త్తి కాభవేల్ ,| భమణీతీత్సళూవైవపునర్చు ల్తిశ్చతత్సమా 

(5రిశ తమూలప టైర్షర్భక రవో్యోలతణాన్విత ఃక ర్ల పతిరధరధోపర థాది 

ద్వివ్స్త సరాః॥ (59)భ| దనందీ భవే ద్భాగం వేదాంకోభ్గ ద వి _స్టరః భాగో 

భే నిర్ల మెః సా్యాచ్చేపా వైపూర్వకల్పి ఆాః॥ (6). కచ్చేద్యిశ్ళంగం 

తిలకం శిఖరంషోడశాంశకం, శృంగద్వ్యయం (పతిరభే (పత్యంగం చతి 

భాగికం। (61) ర భేళ్ళుంగ తయం కు ర్యాచ్చ్భృంగో న్లేచో రుమంజరీ, 

బ్వేచ్వేశ్ళంగ ఉపర భే ఉరః శృంగం షడరిశోకం॥ (62) భ _దనంద్యాం 

భవేచ్చృంగం వేదాంశా-వచోరువుంజరీ . . ద్వివాగం భద థృంగంచ। 
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క ర్హవ్యంచ మనోరనుం" (63) స్త నవత్యండక యుక్ కర్తనో 

అక్షణాన్వితః వృషభోనామ విఖ్యాత ఈశ్వరస్య సదా పియః॥ (61) 

అనగా వేతమును, ౨౨ భాగములు చేసి గోడ 9 భాగములును, అంధ 

కారిక 2 భాగములును, లోపలిగోడ 2 భాగములును, గర్భము 10 

భాగములును, చేయవలెను. కర్ణము |పతీరథము, ఉపరథము. ఇవి 
$ 2 భాగముల చొప్పున చేయవలెను. భదనంది 1 భాగమును, భ్యదమను 

యొక్క విస్తారము 4 భాగములును, భదనముయొక్క_ నిర్ణయము 1 

భాగమును చేసి మిగిలినవి పూర్వము వలనే చేయవలెను. కర్ణ్యమున 

బి శృంగములును, తీలకమును శిఖరము 16 భాగముల విసాఠమును 

(పతి రధమున 2 శృంగములును, (పత్యంగము కీభాగములును రధమున 

ఫ్ర శృంగములును శృంగం పెన ఊరు యరిజలియును, 2 శృంగములును 

ఉపరథమున క శ్చంగములును, ఉథ; శృంగము 6 భాగములును, 

ఛ్మదనందియంరు శృంగమును, ఊరు మంజరి 4 భాగములును, భద 

శృంగము 2 భాగములును, ఇషుచక్కగా చేయవలెను. 97 కలశ 

ములతో నుండవలెను, దీనిని నృవభమందురు. ఈశ్వరున శెల్లప్పుడు 

యిష్టమైనది, 

(అనుబంధము తివ పటము మూాడుడు 

5. మేరువు 
సమరాంగణ 56వ అధ్యాయము 

ల్లో! శతార్థవాస్త విస్తారం జ్యేషస్టం మేరుం పకల్పయేత్ (249) 
నుధ్యమే హస్త సంఖాాస్యాత్ షల్ _తింళ ద్వి పచాధికః 

దళ తిగుణితాహాస్త సంఖ్యా పోశ్రాకనీయసి (248) 

చతుర శ్రీక్ళ తేక్ష కే భాగవింశతిభాజికే 

విస్తారార్థంభ వేద్దర్భ గృహం భిత్త్యా సమన్వితం || (244) 

భాగ|పమిత విస్తారా గర్భ ఛి త్రీరిథియశే 
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సార్గద్విభాగాన్యాశి త్తి సద్య చే వాంధశారికా॥ (245) 

ది భాగారధి కాకాళ్యా కై కళ్లేవిజాన తా। 

చతుర్భా గారథా భే సేత ద్జేననిర్ల ఆతా (246) 

భ|దకర్హాంత యో ః కార్యం తదస్టాంశం జలాంతరం 

భ దాణాంరధి కాః కార్యాః పార్ళ్య యోారుభ యో స్తథా! (247) 

రథికానాంచస ర్వాసాం సభ దం విస్తరార్థతః 

శృంగం భఖదం త్లెవై కం తధాసర్యాణి కారయీత్ ॥ (248) 

దిక్సూ తేేషుచ సర్వేషు వర్ధమానం నివేశయ్త్ 

అప్పభాగో చ్చి తాజంఘా ఖురవిండంతదర్భతః। (249) 

మేఖలాంతేరప తేచ సా కాం భాగద్య్భ యాద్దశే. 
(పథమారథికా స్స త సపాదా త్సాతయోచ్చి)తాః!. (250) 

పొదపాదవిహీన్యా, స్యుః ; క మేణో పరిభామయః 

దికళ్సూకేషంసక శ్లైషు | క్రియా పాగ్వద్విధీయ కే॥ (251) 
శిఖరందశ విస్తారం భాగడ్వ్యాదశ కోచ్చిఫతం 

చకుగ్తుతేనసూ త్రేణ వేణుకోళం సమాలిఖేత్ | (352) 

స్క-౦ధకో శాంతరం చాస్య (_తిభిర్భా గైర్వి భాజయీత్ 

(గీవాచఎద్భ శీర్ష వీరం చతావద్భాగార్థ ముచ్చయం॥ (258) 

భాగంచామలసారం స్వాత్ కలకో భాగ మేవచ 

శతశృ్ళంగావృతో మేరురయం పాినాద ఈరితః॥ (254) 

(పదతీః లీక్చతే తసా్య గత్ఫుణ్యం కనకా ది గ్రా 

నే వేష్టకామయేతత్ స్యాత్ కృశేజ_సిన్న ధికం తత్త ః॥ (255) 

తా॥ ఉత్తమజాతి మేరువు 50 హస్తముల విస్తారమును మధ్య 

మము శీర! హస్తములును, అధమము 80 వాస్తములునుు కలిగి 

యుండును. అది చతుర శముగను, ౨0౮ భాగములునుచేసి అందు 

గర్భము నోడతోగూాడ కలసి 10 భాగములును ఆ గర్భ గోడ l 
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భాగము విసారమును, తరువాత చుట్టూ అంధ కారిక 2% వాస్తములును 

డాని వెలుపల గోడచుటూ 2! హా స్తములుశు చేయవలెను, కర్ణ ము 

లన్నిటియందును రధికలు, 2.2 భాగములు చేయవలెను. భో డమును 

శ భాగములు చేయవలెను అందులో సగము భదముయొక్క.. 

నిర్ణ యమును చేయవలెను. భ|దములయొక్క. కర్ణ ములయందు 

అందులో రివ వంతు జలాంతేరమును చేయవలెను. భ| దములకును 

"రెండు. పక్కలను రధికలను చేయవలెను. అన్ని రధికలకును వాని 

యొక్క భదమును విస్తారములో సగము చేయవలెను. శృంగమును 
భ్యదమును 1.1 అంతటను చేయవలెను. దికళ్సూూతముల (పకారము 

అన్ని దిశలయందు వర్ణమానమును రచించవలను. జంఘ 8 భాగముల 

యుత్తును ఖురపిండము. ఉ భాగముల యెత్తును. మేఖల అంతర 

షతేము ఈ రెండును 2 చొగములును, మొదటి రధికలు 11 భాగము 

విసారమును, లీ భాగముల యెత్తును, దానిపై అంతస్తులకు వరుసగా 

ఒకొ-క్క- పాతికవంతు యెత్తు తగ్గించుచుండవలెను. దిక్సూూ తము 

లన్నిటియందును మొదటి అంతస్తున చేసినళ్షే అన్ని అంతస్తుల 

యందు చేయవలెను. శిఖరముయొక్క_ విసాఠరము 10 భాగములును 

దాని యెత్తు 12 భాగములును, నాలుగు రెట్లుగల సూ తముతో 

వేణుకోశ మును లిఖంచవలెను, దానియొక్క సృ_ంధకోశము కి 

భాగములతో రచించవలెను, (గవ పద్మశీర్ష ము ఇవి అర భాగము 

చెప్పున చేయవలెను. ఆవులసారం 1 భాగము చేయవలెను, కలశమును 

1 భాగము చేయవలెను. మేరువు 100 శృంగములకతో ఆవరింపబడి 

మొత్తము 101 కలళములతో నొప్పుచుండును, దీనికి ముమ్మాాజు 

| పదవీణ మొనర్చిన-వో మహా మేరువును దర్శించి పూజించిన పుణ్య 

ఫలము కలుగును. శిలలకోనుర్తటు కలతోను రచించవచ్చును, 

అపరాజిత 159వ సూ॥ 
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కె శృంగ తయం చైవ ఏకో త్త రళ శాండక'ః 

'మేరుళ్చాపి సమాఖ్యాత్క క్ర కర్తవ్య శ్చ తిమూా ర్తి రికీ, 

సర్వస్య హేమమేరోళ్ళ్చ యత్పుణ్యం తిః | పదవీ, గై ర. 

కృ లేశె చేష్ట కాభిళ్చ। తత్పుణ్యాల్ల లభ లే2 ధికమ్! 

హారోహి హిరణ్యగ ర్భళ్ళ్చ హౌరిర్తి న కర స్తధా। 

వ బేదేవాః స్థితా మేరా, నా న్యేపాంసకదాచన॥ 

(65) 

(66) 

(67) 
తా॥ కర్ణ మున లీ శిఖరములును, 101 అండకములును కలిగినది 

మేరువు. శివ (బ్రహ్మ విష్ణు సూత్యులకు దక్క. దీనిని రచించగూడదు 

అట్లు రచించినచో దోవము కల్లును. ఈ మేరువును రచించినందున 

సువర్ణ మేరువును ముమ్మారు (పదతీణ మొనర్చిన దానికంకు ఫల 
నమధికము- 

(అనుబంధము ఓ, 5 పటములు చూడుడు.) 

6. నిర్లూణాంధారములుః= లవాఖ్యము 
సమరాంగణ $5రీవ అధ్యాయము 

నంది శాలా ఖ్య సంస్థానే త దూ వే వేసమవస్థి తే 

ద్వితీయా రధిశాశార్యా భౌగద్యయవినిక్ష శా, 

శెపోథభ్య దస్య విస్తారః స్వవిస్తారార్గనిర్హతః 

(అషస్టాంశఛశాయా మవిస్తారః స్వవిస్తారావి నిగ్రతణ 

అష్టాంశాయామవిస్తారా శాలాస్యాత్ పురతః పునః 

తస్య్యామ ధ్వేేభ వేదో ద్వ్యిభాగాయామవి స్తతః 

గర్భ భి త్తిర్భ వేచ్చాస్య భాగేనై కేనిర్షతా 

బావ్యాభి త్ర త్రి స్తథ్రైవస్యాత్ తత్సమా బాంధకారి-కా॥ 

ద్విభాగారధి కా స్తస్య సలిలాంతరభూవీ తాః 

శీస్థ స్యా (దస్యవిస్తారో భాగేనై కేననిక్షమః॥ 

జం ఘూ ల్సేధంచవీఠంచ విదధ్యాన్నందిశాలవల్ 

రధికా స్ప స్థ (తక రవ్యాః క ర్రేభాగ తయో చ్చి తాః। | | 

(256) 

(257) 

(258) 

(359) 

(260) 

(261) 



§. 

షడంశాళ౯ావి స్తృతం కుర్వాచ్చిఖరం స న ప్టమోా చ్చితం 

కార్యా కేసరి వచ్చాస్య కెఖాసామలసారికా! . (262) 

ఏభిర్హుకౌర్యు తంచైనం 'పార్ళషయోరపీ యోాజమేత్ 

[పాసాదోఒయం ల లౌ ఖ్యః స్యాత్ కర్తవ్యోడాన వద్విప॥॥ 

. (263) 

తా, నందిశొాలయందు. రెండవరధికను 2 భాగముల నమ 

ముతోచేసి మిగిలినది భదముయుక్క- విస్తారము. చేయవలెను. 

భ్మదముయొక్క-నిక్ష మమువిస్తారములో సగముచేయవ లెను, రి భాగముల 

పొడవునువిస్తారమును, ఆవిస్తారములలోసగమునిర్హ మమునుచేయవ లెను 

మొదటిరి.రి భాగములు నలు చదరము చేయవలెను. దానినగ్గడుమగర్భము 

ఏ భాగముల విసారమును అబే పొడవును కలిగియుండవలెను, ఆ గర్భ 

గోడ యొక్క నిర్తమము 1 భాగము వెలుపలిగోడ 1 భాగం అంధ 

శార్ 1 భాగంచ్రేయవలెనురధిక ౨ భాగములు జలాంతేరములతో చేయ 

వ లెనుమిగిలినది భ| దముయొక విస్తారము చేయవలెను. 'భదనిర్ల యం 

1 భాగము చేయవలెను. జంఘయును, వీఠమును, నందిశొలకు చేసి 

నన్తు చేయవలెను, డానికర్ణములయందు రధికలను కి భాగముల 

యత్తుండునట్లు చేయవలెను. శిఖరముయొక్క-_ విస్తారము 6 భాగములును 

ఎత్తు 7 భాగములును చేయవలెను. భ దము రేఖయును ఆమలసారమును 

కీసరియందు చేసిన శే హసోయవలను, అట్లు (పక్కల నుగూడ వేయ 

వలెను, ఇది విష్ణువునకు యోగ్యమైనది. ల తాఖ్య (పానాదమని 

చెప్పుదురు, 

అపరాజిత 165వ సూ, 

శ్లై॥ భ-కేద్యాదశ థాకే తే వట తిం శీతోష్ణ గర్భకః 
భాగనోభా గా భమో భి త్తి రాగానె బాహ్యాభిత్తికా ॥ (28) 

క రానుగంద్వి భా గంచ భం ద్విగుణ వీస్తరం 

ఎవై క థధాగనిప్కా సో జ దే పతిరఖేఒధీవా॥ (24) 
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క మై పతిరథేకుక్యాచ్చ్భంగం వైసక్యతో భవం 

ద్వితీయ క్ర మెః కరో కూటంస్య్యాత్తి లశాన్వితం॥ (25) 

శిఖరంచాప్టవిస్తారం వమడ్ళాగా-చోరు మంజరీ 

(సథమేచ చతుర్భానః శీతిలకేస్తు కామదః॥ {26) 

గ్రీతిలకా గసంస్థా చే త త్పమాణాంశత స్త సథా 

సంలగ్నా బాహ్యుభిత్తైచ భ్మ బేచందావలోకనా॥ (27) 

మధ్యకోష్థక ద్వారంతు భవే చ్చీతిలకా| గతః 

శేళరిద్వార్డ ( యంకుర్యాత్ లతాఖ్యః సర్భకానుదః॥ (28) 

అనగా క్షీ తమును 12 భాగములు చేసి గర్భము 6 ఛాగములును 

గోడ 1 భాగము, అంధకారిక 1 భాగమును మరియు గోడ 1 

భాగమును చేయవలెను, కర్ణము క ధాగములును, భ(దము క 
భాగములును, ఆవి 1.1 భాగము. నిర్హమమును భ్యతమునను (పతి 

రధమునను, కర్ణ మునను, | పతిరథమునను అంతటను శృుంగములను 

చేయవలెను. మరల రెండవ వరుసను శర్ణముపైన కూటములకు 

భ| దములను రచించవలెను, శిఖరముయొక్కం “ విస్తారముకి భాగములును 

ఉరుముంజరి 6 భాగములున్కు మొదట 4 భాగములు భదోపభ| ద 

ములు శ) తిలకమున్ను ఆ (శీతిలకమునుందు ఆడే కొలతను వెలుపలి 

గోడయును. భో జమున వి శాంతిస్థలమును, నుభ్యకోన్టుమునకు 

చ్వారము రచించి ty లతిలకనుముందు నీంవాముగల శెండు ద్వార 

ములును రచించిన యెడల సచుస్తమైన కోరికొల నిచ్చునట్టే ల తాఖ్య 

చుగును = 

7. త్రిపుష్య రము" 
సమరాంగణ కరవ అధ్యాయము . 

oN ఆ|గేతనం యడాపశ్నా న్న్యన్యే ల్కేసరిణం | తీదా 

భవేక్ (తిప్రుష్కురాఖభ్యోఒయం (సొసాద్యస్త్రిదశాలయః॥। (204) 

తా; శేసరి (పొసాదమునకు ముందు నెనాకలు భ| దములను 
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చేసిన (తిపుహ్మ-ర మగును. 

అపరాజిత 168వ సూ॥, యథా గత స్తధాప్ఫ పే. (వీ సున గారో 

బతీరితే (28 ) అనగా లవాఖ్యమున ముండుద్వారములు చేసిన 

వెనుకగూడ చేనిరేని. (్రిపుమురమగునుం 

పంచవ క్ట)ము 
. సమరాంగణ కరన అధ్యాయము 

న్లో నంది శాలస్యు సరసు దిత్వుయం శీసరీ యదా 

స్యా త్తడాపంచవక్తో)ఒసౌా విధయః పశ్నజన్నన (265) 

తాః నందిశాలకు అన్ని డిక్కు.లయందు' శేసరికి చేసిన శ్లై 

చేసినయెడల సంచవ' క్షగిమగును, అది. (్రహ్మకు ముఖ్య మైనది. 

ఆహారాచితే 168వ సూ యమా త్తే తశ్రేఒ (తప ఇ పంచ 

నకోరి మహేశ్వరః (29) 

అనగా నలువైపుల 2.2 న్వాశనుల చొప్పున రచించిన వో 

పంచన కృషమగును, _ 

(అనుబంభము 6, 7 పటములు వరాడుడు ) 

6,.చతుర్ముఖము 
సమరాంగణ - కరవ అధ్యాయము 

న్లో యదాచపంచ వ కస్య మధ్వ గర్భోనదీయ తే 

చావ్యూ కేఖాదికం (పాగల్ దితుసర్యాసు కల్పి కే (266) 

చతుః స్తంభసమా కార్యా వధ్య్య చాస్య చతంషి |, కా 

వితానం-వో పరిన్య నె స్వ న్మధ్యత స్తస్యభూపణల॥! (267) 

వారో హరణ గర్యశ్చా హారిర్తి నకర స్తథా 

వీ తెచతుర్శుకేస్థాప్యా నాపనేసాంభవత్యయం॥. (26%) 

తా! పంచవ క్షమునకు మధ్యగర్భము లేకుండచేసి వేల్లుపలి .. 

శేఖలననుసరించి చుట్టూ పనిచేసి నుధ్యను 4 స్తంభములును తోరణ 

ములును చేసి, దీనియందు ఈశ (రుడు, (బవ్మా విష్ణువు: సూర్యుడూ 
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ఈ నలుగురిని మాత్రను (పతీష్టించ వలయును ఉతర బేవతలుండ 

రాదు. దినిని చతుర్ముఖ మందురు. అపరాజిత 168వ సూ. 

క్లో పంచవ క్ కస్య సంస్థా నే స్వాచ్చతుర్లి తము శీశరి 

' చ్వికోష్టకం త్యజేత్ ; స్తంభం దాపమేచ్చ చతుష్కి కాం! (80) 

చతుర్ముఖ స్తదానామ పాసాదఃస్యాన్ననో హరః: విభేర్విష్లోర వేః 

కుర్యా చ్చంభోః కంర్వాద్య దృచ్చయా! | (81) 

అనగా పంచవ క్ర్రమునకు రెండుకోన్టములును శేశరులను తగ్గించి. 

ఈ స్పంభములను నిలిపిన చో చతుద్ముఖమగును. వ్మా నిస్షు సూర్య 

శివ (పతిష్టలను యిష్టమువచ్చి నట్లు చేసికొనవచ్చునుం. 

(అనుబంధను రివ పటము చూడుడు) 

10. నవాత్మ కము 
సమరాంగణ 56వ అధ్యాయము 

చతుః వష షష్టీకశేకుర్యాత్ త్న తేమానై క వింశతిః' 32 
స ప్తనర్ల ర్ల పదోగర్భో భీతా శ్య్యాసవా విధీయ లే॥ (269) 

స్వాద్షర్భఛి, త్రిర్భాగేన భాగేనై వాంధకారికా 

. షజ్భాగం కర్ణ విస్తారం దశధా[ పవి భాజయీక్ ॥ (270) 

వడ్ళిరాగైర్భచేదన్య గర్భొభిత్త్యా సమన్వితః 

. చాహ్యాభి త్తిర్భ వేద్చాగాత్ భాగ శ్చైవాంధకాతివా॥ (గు 

దిిభాగంకర్ణ్య వైపుల్య మువకాంతర' భూషీతేం . 

సపోళ్ళవస్య విస్తార శ్చతుర్ధాంళ వినిర్షతేః॥' (7) 

శ్షభయీదర్హ ఛాగేతు' కడశేనజలాంతంరం - ' 2 

మ త్తవారణకైె కె ర్విద్యాక్ స్త స్తంశ్రై రుపరికోభితాః॥ (278) 

రథికై కాతి భాగేన పునః సార్ధద్వి భాగిశా Fr 

తాసాంపరస్ప్సరక్నేపో భానో భానో విధియశ్రి॥ .' | . (274) 

శేషం శిఖర విస్తార సార్ధమట్క-౦ తదు చృయ; 

_పృధక్సూల్రైగ్రి గుణ్మిత్నె ్వేణుళోళం. సమాలిఖేళ్ ॥. (275) 
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స్కృ_ంధకోళాంతఠం భా గృెళ్చతుర్భి నస్యభాజయేత్ 

(గీవార్డ బాగము క్సేధో భాగేనామలసారకం॥ (276) 

పద్మశీర్ష ంతథా బాగం కలక భాగసమ్మితః 

అర్హ భాగసము ల్సేధం కార యేద్చీజపూరళం! (277) 

సర్వకర్నేషు కర్తవ్యా; [క్రియా శ్చెనం సీచతు. గా, 

చిక్స్యూత బాహ్య భా గేషు వలఖ్లీంసన్ని వేళ యేక్॥ (275) 

నిర్ణ వూపంచ బాగస్యాక్ తిర్యక్ (పీ స్త బాగికాః 

భా గార్థ భాగం భీ త్తిఃసా్వ్యాత్ 'తత్సమా చాంధకారికా 

తసాాశ్సా|గం విధాతవ్యం పుడ్డాదకసమన్వితేం!। (280) 

వవై శాంరథికాంసార్థ భాగాం కర్టేషు యోాజయేక్ 

"సమం భదస్య విస్తారో భాగః స్యాదస్య నిర్షమః ( 81) 
వవంభ్మడం ద్విభాగంస్యాత్ _స్తంథద్యయసమన్వితం 

వల భ్యావ ర యోర్మఖ్య భాగయమేకంచ వి సృతం।॥ (282 

తతో దకాంతరం కుర్య్యాద్ గుణద్వారవిభూవితం 

నవభాగో చ్చి తాజంఘా వీఠమస్య తేదర్గ తః (288) 

మేఖలాంతరప లేచ నురాదాగన్యయోాన్నినే 

రధికాసా న్ట్ద్ ద్విభాగాచతతః సా నైక భాగి కా, (284) 

సవమంశిఖరవిస్తారః పంచాంశో ౦ కిఖరో చ్చ నయ 

ఉపర్యుపరిక క్షవరం సర్వతోఖ దకద్వ్యయం।। (285) 

జ్వేజేేచ సర్వతోభదే కలే కచ్లే శర్ణనివేశయేత్ 

దిక్కూ క్రేషా. సథ 7 చసైహు. క్రియామేవం (పకల్పయేక్ష॥ (286) 
, విసారః శిఖర ఫ్యాప్టో భాగాః సారం సము చ్చయః 

పంచవ్యాగే సన సూ తేణ వేణుకేళం సనూలిఖేత్ ,, (287) 
వేణుకో శాంతేరం బాస్య తిభిర్భాగరిభాజమెక్రా 

(గీనాచపడ్శకీక్టంచ బాగేనస్యాది ద-ద్భ్యయర . (288) 
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(ప్రత్యేకం భాగికాకార్యా కలశావులసారశా 

న వాత్మక్2యంకధితః _వొనాదదన్ర్రీదశాలయః॥ (369) 

తా॥ అఆజుసదినాలుగు హస్తములు కేతమానముచేసి దానిని 

21 భాగములుచేపి గర్భము గోడతోసవా 7 భాగములును, ఆ గోడ 

1 భాగము విస్తారమును, అంధకారిక 1 భాగమును మరల గోడ 1 

భాగమును కర్టముయొక్క విస్తారము 6 భాగములును, చేసి మరియు 
దానినే 10 భాగములు చేసి గర్భము 6 భాగములు గోడతోసహ 
నెలుపలి గోడ 1 భాగము అంధకారిక 1 భాగము కర్ణ ముయొక్క_ 

విస్తారము 2 భాగములు జలాంతరముతో నుండవళను, మిగిలినది 
భ| దముయొక ్క- విస్తారమును చేయవలెను. శాల 4 భాగములుండ 

వలెను, అందు శవ వంతు నిర్ణముమును చేయవ లెను, అర్ధ భాగమును 

తగ్గించి జలాంతరమును చేయవలెను, మదపు శకేనుగులును వానిపెన 

స్పెంభములును చేయవలను, రధిక మొదటిది 8 భాగనములును, తరువాత 

ar భాగములున్కు వానిలో ఒళ్కౌాక్కడానికి కేపము 1.1 భాగమును 

చేయవలను. మిగిలినది శిఖరముయొక్క_ విసారమును చేయన+ను 

దానియెత్తు 6L భాగములు చేయవలను, మూడు రెట్టుగల నూత 

ముతో వేణుకోశమును రచించవలెను. స్కంధకోళాంతరము 4 

భాగములు చేష్టిగ్ వ్య భాగము యొత్తుశు, అములసారము1 భాగం ఎత్తునుపద్భ 
ఫీర్ష ము1 భాగముకలళము 1భాగమును. ఆ మైనబీజపూరకము భాగమును 
చేయవలెను, అన్ని కర్ణ ముల యందు ఇట్లు చేయవ లెన్సదిక్సూ[ తను, మయమొక్కు 

వెలుపలి భాగమనవలభిని రచించవలెను, నిర్వమము'అందులో కవ 

భాగము చేయవలెను. అడ్డముగా నోక భాగమును జశేయనలను. 

దీనికి గర్భము: 8 "భాగములును' మధ్య 8 భాగముల యొత్తును గోడ 1] 

భాగమును జాన్తో సమముగ అంధశారికయును చానిముందు వేయ 

వలెను. పసుడ్డారుశ మును రచించవలెను, ఒకొొ్ళక్కు_రధి 'కోను 1. 

భాగము చొప్పున కర్ణ ములయందు చేయవలెను, -మిగీలినది భ దము 

యొక్క విస్తారము చేయవలను. దానియొక్క" నీర్ధమము 1 భాగ 
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ముండవ లెను. భ| దము 2 భాగములును స్తంభములు వను వల భియొక్క.. 

చుట్టు కొలతలోపల 1 భాగము విస్తారము చేయవలెను. 

డానికి జలాంతరము చేయనలెను. లీ దాగరనులుండవలెను. జంఫఘ 9 

భాగముల యొత్తును దానియొక్క వీళము అందులో సగమును, 

ఊఖల 'ఆంతేరప్మతేము యో రెండును కలిసి ౪ భాగములును, రధిక 

2 భాగములును దాని పెవ-1కే భాగములు...... మీగిలినడి శిఖరము 

రొక్క. విస్తారషును, ఆ శిఖరముయొత్తు 5 భాగములును, పైపైన 
సర్వతో మిని "రెండింటిని ఠచించవ లెను. సర్వతో భో జమున 

(పతి కర్ణ మునను 92 కర్ణ ములను రచించవలను. అన్ని దిక్ళ్సూూ తముల 

యందును ఈ (ప్రకారము చేయవలెను. విస్తారము శిఖరము రి భాగము 

లును, ఎత్తు 81 భాగములును, 5 రెట్టుగలసూ[ తేముతో వేణుకోళ 

మును రచించవలెను. వేణుకోశాంతరమును కి భాగములు నేసి గవ 

పద్శశిఖరము, యీ రెండును 1 భాగమును, కలశమును 1 భాగమును. 
అనులసారమును 1 భాగమును చేయవలెను. బది న వాత్మకము, 

ll. నవాత్మ కమున దేవన్యాసము 

సమరాంగణ 55వ అధ్యాయము 

న్లో విన్యసేదీశ మైశాన్యా మాగ్నోయ్యాం పురుషోత్తమం 

(బహ్ముణంచాయుదిగ్భాగే నై రృ లేచదివాకరం, . (290) | 

మధ్యగ శ్యేశివః స్ధస్యకఃి _పాచ్యావుపి పురందరః 

ధర్మోయామూ్య్యాం | పతీచ్యాంచ వరుణః సోవుఉ త్త రే (291) 

భక్తానాం శ క్రి సంపన్నః పూ ర్యాయతనసన్ని థా 

(పాసాదంకార యేద్యత్నాల్ తడాద్యంనై వవ్లీడ యక్ ॥ (292) 

ఉత్క్యషపమపకృష్థంబా య తస్థానేని వేళ యత్, . | 

(పాసాడం తే ఈక రాణయానితా న్యభి 'దద్మ శే య్యా... (298) 

. సమ్ముఖంనైై వకుర్వీత 'హీ పహానలివాయదివాధికం. oe 

వేథభాగసం శితంస్యాత్ పొసాదోజతివిగ రి గతః. “94. 



5 వ భాగము. 

అనోోన్యందశీ. ణే వేధో హీనఇత్యభిధీయ ల 

వేధభాగభ్ళ తేర ఎ ఎుత్య్యం కీ నేహా నిం ఏినిర్లిశేక్॥ 

హారోహీ పారణ గర్భశ్చ వారిర్తి నక ర స్తథా 

ఎలేదేవాః సమాఖ్యాతాః పరప్పరవికోధినః॥ 

ఏతానడకీణాపొశ్ళే స్థాపయేత్పురమా శి కాన్ 
వావమతోనాన్న “జీవానాం”నాపీహీనాల యేషుచ ॥ 

నె నై తేపాందవీణజేకుర్యా ద న్యేషపామపిజాలయం 

హీనం వొోయదివాహీనం యది చ్చే చ్చియ ఆత్మనః॥ 

తేపూము' త్తేరక్రోహీనం యదీ చ్చెధ్రేవతాలయం 

(పాసాదపదమా నేన నవవట్ తీంశ దంత శే॥ 

(పొసాదంకార యేదన్యం మర్ష వేధనివర్జోతం 

పురతః సృష్టుకోవాపి పార్గ్యయోరుభ యోరపి॥ 

మహామర్శాణిచ త్వారి కు తా్యావ్య త్నాద్యధా త్తరం 

స్థూణమ ధ్యేషుస ర్వేషు (దవ్య మేకంనదా పయేక్ 

_తీదాయుగ్భు.. వేధమర్శ వివర్ణితం 

స్థూణమ భ్యేయదడా దవ్య మేకం మోహాక్ర పదీయశే। 

క్ర రృ కారక యోః వీడాభవేత్చూజాన తాదృశీ 

తస్నాత్సర్వ(ప్రయ క్నేన స్టపతిః కారకో2పిచ॥ 

మర్మాణివర్ద యేద్య ళ్నాక్ (పాసాదస్య సమిపత। 

అథమర్శృనియుక్త కం,..యః pపాసాదంకర్శుమిచ్చతి॥ " 

. పొసాదత్తః. సడా తేన. 'విణెయం౭ నుహదంతరం : 

సొసాదంతూ త్తే త్రరే కార్యంథలపు మ్కైర్విబూపి.తం॥ 

- యవి లైర్హతు. వైర్యు కృ కం కారయ దైవతాలయం 

.థనధభాన్యమవాప్నోతి మోదతే, సుఖ మేవచ॥ 

. హరోహిరణ్యగ రృళ్చృ హారిర్షి న కరోజపిచ ఏ లేచేవాః 

సమాఖ్యాతా దేవానానుపి పూజితాః 

15 

(295) 

(296) 

(297) 

| (298) 

(299) 

(300) 

(801) 

(802) 

(808) 

($0 4) 

(805) 

(806) 

(807 
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పృథక్ త్వేనచకర్తవ్యా వకరూపసమన్వి తాః 

అష్ట్రబాహుళ్చతుక్వ కః కుండలీముకుటోజ్ఞ (ల 1॥ (505) 

పార కేయురసం యుకో రత్న మాలోపకోో భితః 

బుషా్యాగత పుఠః కార్యః పద్మహస్తోదివాకరః।; (809) 

శ ంఖచకధతో దేవో వా మేచనుధుసూదనః 

కంఠాభరణసంయుకో మూర్గాచముకుటోజ్ఞ(లః॥ (310) 
| బహ్మో పళ్చిముతేః కారో్టోబ్బృహజ్జరర మండలః 

కుండికామాతుసూ(త్రంచ దధక్ కూర్చవిభూపిత్య (811) 
“వాసాదారుచకాద యో౭ తీలతిశాః| పాగ్వింళ తి:పంచయుక్ 

తావంతక్సతలో2_ను శేసరిముఖోకః సాంధారి కాకీ ర్తితాః। 

మి| శాఖా్యానవపంచ చాను కథి తా నృద్వన్ని గూ ఢాఖ్యయా 

షన్టిఃస్యాచ్చతురన్వి లే తివిదితా సైహాభవేక్స్ సంప బే 11(8120) 

ఇతి సమరాంగణ సూ తధారనావ్ని వాస్తు శాస్తేరుచకాది 
చతుః షష్ట పాసాదకోనామ సట్సం చాకో ఒభ్యాయః 

తాః ఈశాన్యమున -ఈళ్వరుని, ఆగ్నోయమున విష్ణువును, 
నైర్భతిన సూర్యుని, వాయవ్యమున (బహ్మను, మధ్యగర్భమున శివని 

స్థాపించవలెను. తూర్పున ఇందన, దహీణమున యముని, పడమర 
నకుణుని ఉ త్రేరమున కుబేరుని స్థాపించనలెను. తూర్పు ఆలయము 

యొక్క- యెదుట భక్తులను స్థాపించి [పాసాదమును రచించవలెను. 

ఇట్లు మొట్ట మొదటరచించిన యెడల నెట్టి దోషములుండ చేరవు, 
ఉన్నత స్థానములు గాని 'బేక్ర సామాన్య స్టానములుగాని పనికి 

వచ్చును. మరియు |పొసాదమున నిర్మించవనలసీన విధానమును చెప్పు 
చున్నాడు. హీనముగాని అధికముగాని యెదుట ' రచించగూడదు 

నాలుగు భాగములతో గూడిన (పొసాదము పనికిరాడు, ఒకటికొకటి 
దవీణమున వేధగలిగియున్న నదిహీనమనివీంచుకొనును.మరియు వేధ 
గల భాగకుతోగూాడిన బేవాలయము మృత్యువును గలిగించును, 

హీనను. హోని కలిగించును, ఈశ్వరుడు (బహ్మా, విమ్షువు, సూర్యుడు 

ఖ్ 



వవ భాగము 1 

ఈ జేనతలు ఒకరికొకరు విరుద్దము కలవారు. పీరని దథీణమునను 

1పక్కలను [గామమను న్యాళయించి స్ట సావించగూడడు. ఇతర దేవతలను 

ఎడమవైపున నుండునట్లు హీనమందిర ములను సెతము నిర్శించరాదు. 
డే 

కనుక వీరిని దకీణమున'ే యుంచవ'లెను. ఒకప్పుడు త్రమాలయ 

ములనై నను ఇతర చేవతలకు దథ్నీణముననే యుంచవతెను. ఒకప్పు 
డు త్రరమున హీన దేవాలయమును రచించదలచినచో (పాసొదము 
యొక్క భాగముల! పకారము 9 గాని లేక కీ6 గాని నలుచదరముగా 

భాగములలో (పొసాదమును చేయవలెను, మర్భవేధ లేకుండునట్లుండ 

వలెను. ముందుగాని నెనుకగాని లేక యిరు నె నైపులగాని నిర్మించున పుడు 

మహావర్శవే ధలు లేకుండ రచించవలెను. నోడమధ్యణు బకళు 

వస్తువు నుపయోాగించరాదు, రెండు వస్తువులుప యో గించవలయును, 

గోడమధ్యను ఒక్క- శు _దవ్యమును తెలియక యుపయో? ౦చిన-వో 

శ రృ కార కులిరువురకు వీడలు కలుగును. అటువంటిది పూజింపబడదు 

కనుక స్థపతి యిట్టివన్నియుశు తెలిసికొని మర్శదోషములు తేకుండ 

"పొసాదముూయొక్క. సమిపమున రచించుచుండవ లెను. (పాసాదమున 

కు త్రరమున ఫల వువృవృతములతో నలంశారము చేయవ౭ను. బేనా 

లయమిట్లు లకణయు కృముగ నుండవలెను. ధనథాన్యవృద్ధి +దెకలుగును 

సంతోవముతోనుందుపు. శివుడు, టమ. విష్ణువు, సూర్యడు , వీరు 

దేవతల చేతనుగూడ పూజింపదగినవారు. ఎనిమిది చేతులును, నాలుగు 

వరాములును, కుండలములు కిరీటములు కలవాడు (బ్రహ్మ హారములు 

బాహుపురులు రత్న మాలలు ఎదురుగా బువులును పద్మము చేతి 

యందుననుక లవాడు సూర్యుడు. శంఖను చ్యకము ఎడమచేతి 

యందును కంఠాభరణమును శిరస్సున కిరీటమును కలవాడు విష్ణువు. 

_బహ్మపడ మరనుండ వలను. పెద్దపొట్టగలవాడు కుండిక, అతు సూ[తము 

సార్చ మొదలగువానితోనుండును. రుచకము మొదలై నలతినమ లు 

కను, కేసరి మొదలై న సా ధారములు &కను, భవము మొదలగు 



కేం భాళతీయ మహాశిల్పముూ 

మిళములు 9యును, నిగూఢసాంధారములు లత మొదలగు 5న 

మొ తము 61 చెప్పబడినవి. 

(అనుబంధము 9, 10 పటములు మాడుశా 

నవత్మకము మరియొకపద్ధతి 
అపరాజిత 1656వ సూ।ః 

స 
లీ 

తో॥ పంచవనవీి. కె శ్త్యష్థో మధ్య మః స్యాచ్చ తార్ధతః 
౧౧ లు _౨లైఆ ధి 

క నిష్టః పంచ తిం ద్భిస్ర్రే వీధః సాాన్న చాతక 8 

చతుర శ్రకృశే కే తే వైకవింశతిభాజికే 
పషుడ్భాగికోభ వేత్కర్లో నిర్ణమః పంచ భాగిక ౩ 

సమా కారో భవేత్కర్ల ః శతమూలవి భాజితః 

భానో భాగా భమోభిత్తిః శషంగర్భగ్భవాం? వేత్, 

తత్ప్సమాణేన కర్తవ్యా భమంతీ బాహ్యూభి త్రికా 

ననథాగంమధ్యకొ" ష్టం క్షేతభాగోర్ధ (లో ఖవేత్। 

చతుర్శ దంచతువ్క_రం మధ్వ్యస్యాద్దర్శ్భకోపుకం 

క షత థాద్విద్విశృ్ళంగం సర్వభదోనవాండకః 

నవాంశంమూాల శిఖరంవలభీ భ|దభ'। తితః 

శుంబాకి లశ సంయుక్త ప ఆలా కాధ్యజభూవి.తం॥ 

నవాత్మకస్తదానామ కర్తవో్యోవవదైవతే 

ఈ శాన్యామిాళ దేవఃస్యా 'డా గ్నేయాం పురుషో త్త మః 

(బహ్మాచవాయుదిగ్భా గే నై రృత్యచ దివాకరః 

మధ్యగ ర్భ శివః జ్రాష్యః (నొచ్య్యాం చైవ పురందరః 

ధర్మోయామో్య౭.థవరు ణః పళ్చి మేసోమ ఉత్తరే 

ఇమం దే వాలయంకుర్యాత్ (నానాదంసర్వ గాంతిడం॥ 

సుభిక్షు ౧క్షేమమారోగ్యం యత దే శే. ముముద్భ వేత్ ॥ 

లర 

86 

త్ 

లర 

త్ర 

40 

తో! నవాత్శకము 65 వా స్తములు త్తీమము, 50 వా స్తములు 

మధ్యమ వ", 55 హస్తములు అధవుము, నలుచదరమును 21 భ్రాగములు 



ఆ చిం qian శీ 

చేసి కర్ణము 6 భాగములును నిర్హమము అందు 5వ భాగమునువేసి 
కర్ణ మును సమముగా 10 భాగములుబేపీ గోడ 1 భాగము అంధకారిక 

1 భాగము మిగిలినది గర్భగ్భహము అచ్మేపకారము 1 భాగము 

వెలుపలి గోడయునుచేయవలెను. మధ్యకోష్టమును 9 భాగములు 

చేయవలెను. ఎత్తును అం తే చేయవలెను. నాలుగుభ దములను నాలుగు 

కర్ణ ములను చేయవలను. మధ్యను గర్భకోష్టము కర్ణ మున 2.2 శృంగ 

ము. లును సర్వభ్మ దములు 9 అండకములును (పథాన ధిఖరము 9 భాగ 

ములును వలభియును భ|దములును కలిగియుండవ లెను. ఘంట కలశము 

పతాక ధ్వజము. ఇవి యన్నియు నుండవలెను, నవాత్మక మను చేరు 

కలది యగుచున్నది. 9 మంది దేవతల కుప యోగించును. ఈ శాన్న 

మున ఈశానుడును, ఆగ్నేయమున విష్ణువును, వాయవ్యమున (బ్రహ్మ 

యును, నైర్భతిన సూర్యుడును, మాధ్యగర్భమున శివుడును, తూర్పున 
ఇం దుడును, దశ్నీణమున యముడునుు పడమర వరుణుడున్క ఉత్త 

మమున కుబేరుడును ఇట్లు నవ దేవ తాత్మక మై సమ సము శాంతిగను 

సుభిశుముగను కేమముగను, ఆరోగ్యముగను ఉండును, 

(అనుబంధము 11వ పటము చూడుడు) 

13. వాగరోద్భవ వివానపుష్పుక పాసాదలక్షణము 

ఆందలి 25 ఖదములును 

అపరాజిత 106వ సూ 

న విమానశాగరచ్చంచే ఉర కః శృంగతు పుష్పకం 

విమాన పుష్పక చృందాః కర్త వ్యాః సర్వ కామ దాః॥ 86 

తా, విమాన నాగరచ్చందమున ఉరః శృంగము నందు 

పుష్పమును రచించినయెడల విమాన పుష్పక జాతి (పాసాదమగును. 

అపరాజిత 160వ సూ॥ 

గో! పుష్పళో విజయశ్చెవ సుభ దోనంద శ్రీ ఢరౌ 
నిశాలోదుందుభిః | పొంతోగరుడశ్చారువర్థ సః! 1 



25 భారతము మహాశిల్పము 

నీంహః పద్భః సంభావళ్ళ న్ముభతశ్చామృతోర్భవః 

గృహరాజః, సిద్ధి కా మో నంది ఘోవః నునందన8॥ 2 

తారాగణోే బృవాచ్చాలో హంసః సర్వాంగ ను=దరః 

తథాచపుష్పునవిజయో మేరుః [ పొసాదనా యక? త్ 

పం చవింళ తిరిత్యు క (పొసాదాః పుష్పకాదయః 

విమాన పుస్కక కచ్చం బే సర్వ బేవనుఖావహాోః। శ్రీ 

విజయ; కేశరీ పూర్వం పంభాండః కర్ణ శృంగతః 

విమానం శిఖరం కు ర్యాన్న తాలం 'బేషముపుష్చుకః॥ రి 

తా॥ పుష్పకము మొదలు మేరువువరకు 25 |సాసాదములు 

విమాన పువ్బకచ్భందమున గలవు, మొదటి శేశరి 5 అండకమ లతో 

చేయబడిది, మతాలంబములయందు శిఖరము లను జేసీనచో పుష్పక 

మగును, , 

14. విజయము 
ల్లో ఛం దేచదశ భాభ కే క న్రేళ్ళం చేచనందనః 

మల్లతీలోర్జ్యరేఖాంతం వీజయః పుష్సళద్య్వయాత్ ॥ 6 

తా॥ 10 భాగములుచేసి కర్ణ మున శృంగముండిన నందనము 
నుల్లతేలము వెన రేఖయొక్క. పెభాగమువరక్సు రెండు పుహ్పములను 
రచించిన-నో నిజయమగును. 

15. సుభద్రము, నందము 
శో] న (పతిరథే సుభ దే కామద; 

సోమో కేశ రీ కామ్యః పూర్వనన్నందసంజ్ఞ gy | 7 
తాః "శకం ప్రతిరధముతోసూండిన సుభ దవుగును. కర్ణ ములను 

వేసి శేని నందనుగును. 

16. శ్రీధరము 
శో ల్లో తృతీయో పుష్పకోభ' బే క శ్రీధర శ్యేశిసంబ శ్రే 

తా॥ పువ్పుకమునకు భ్మదములు కిరచించిన. చో గీధక మగును, 
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17, విశాలవు 
థో మందరతిలక రేఖా కార్యామల్లత లేతథా | రి 

ఉరుమంజరీవి మా నేతద్యగే పుష్పకద్యయం। 
(పతకం పుష్పక శ్చెవ విశాలః సర్భకామదః। 9 

తా॥ మందరమునందు తిలకచేఖనుచేసీ మల్లతలమున ఉరు 

మంజరిని చేయవలెను నిమానమునముందు పుష్పకములు32న్సు | పత్యంగ 

మున పుష్పకమును చేసినచో విశాలమగును, 

18: దుందుభి 
న్లో శేభోన్థ్వే తీలకంకుర్యాచ్చ్భంగం పంచాండకంఖలు 

దుందుభిర్నామ। పాసాదః క ర్హవ్యః నర్భచదైవ తే॥ 10 

తాః శేఖపైన తీలకమును $5. అండకములతో శృంగమును 
చేసినచో దుందుభి యగును, 

19. (వా ౦తవుం 
ల్లో రేఖో ర్థచత తః శృంగం పంబాండకవిభూవీతం 

(పొంత శ్ప్చెతిసమా ఖ్యాతః క్ర రవిః శాంలిమిచ్చ'కా॥ 1 

'తా॥ 'శేఖ పెన విస్తార మైనళ్ళంగము 5 అండకముల తో నుండె 

చేని (సొంతమగును, 

20. గరుడ మా 
న్లో ఉరుమంజరీ పత్యం గే తాంక ర్యాత్కుముదోద్భ వాం 

. పుష్పకం మంజరీస్థానే గరుడ శ్చేతిసంజ్లై తః॥ 12 

తా॥ |పత్యంగమున ఉరుమంజరియును కుముదోదృవమును 

మంజరీస్థానమున పుష్పుక మును చేసినచో గరుడమగును 

21. చారువర్దన ము 
న్లో పృధీ(జయోా భ వేత్చూర్వం నోఖరం వైమల్లతలం 

ఉరః శుంగ పుష్పక స్తు సభ వేచ్చారువర్ణనః॥ 18 

తా॥ భూజయ మునకు .మల్లతలమున శిఖరమును ఉరఃశృంగ 
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మున ఫుష్పకమును చేసినచో చారువర్గనమగును, 

22. సింహము 

కో ద్విపుప్పక యుతంభ దం విమా నేమంజరీద్యయం 

సేంహసరజ్ఞ సకర్తవోత్య చేవీనాం శాంతీమిచ్చు'తా॥ 14 

తా॥ భ|దమున 2 పువ్చకములును, విమానమున 2 చుంజరు 
లును, చేసినచో సింహవుగును, చేవీగ్ళహాములకు శాంతికరముగ 

నుండును, 

23. ప ద్మ వుం 

వ్లా! పంజాండకాని శ్చంగాణ్ ేభోన్వైతిలకం శుభం ' 

పద సంజ్ఞ కఫదానామ క_ర్రవ్యః సర(దైవతే॥ స్స 15 

'తా॥ రశేఖున తిలకమ ను $ అండకములు శృంగములును 
చేసిన-చో పద్మమగును. సమస్త "దేవతలకుపయోగము, . 

24 సంభవవం 

న కరనాాచతృతీ యోరు మంజరీ కుముదోద్భ వా 

తదగే పుష్పకోనంద్యాం తిలకంసతు సంభవః॥. 16 
తా॥ మూడవ ఉరుమంజరిని కుముదోద్భవమును దానిముందు 

పువ్చకమును నందియందు తీలకము చేసినయెడల సంభవమగును, 

25. సుదితము 
ల్లా పంచాండకళ్ళ రేఖోన్ల స్కుతీతోనానుకోభనః, 

తా॥ నేఖపై న $అండకములు కలిగియున్న -వో ను ధతమగును. 

26 అమృతోదృవమం 
నొ శృంగాణిభ్మ దక శైవ్వ న్భుత "దృవోద్వి పుష్పకః॥। 17 

తా॥ భ| దముయొక్క-_ కర్ణములయందు శృంగములున్న -చో 
అమృతోద్భవమగును. 

27. గృహరాజము 
గ 'రేఖో న్వ్వైతిలకం వైన పుష్ఫ్సుకాకార సంస్థితం 
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గృవారాజ స్తదానామ క్్ర్పుః సంతానవర్గనః॥ 18 

తా॥ రేఖవపైన తిలకమును పుష్పకమువంటి ఆశకారమును 

చేసినచో గృహరాజమగును. సం తానవృద్ధికరము, 

28: సిద్ధికామము 

న్లో ఇం డనీ కేమూలేఖా ఉరఃశ్చృం గేతు పుష్పక 8 

(పత్యంచేపంచత దూపాః సిద్ధికామః సఉచ్య లే॥ 19 

తా ॥ ఇం| దనీలమున (పధాన రేఖ ఉరః శృంగమున పుష్పక ము 

(పత్యంగమున అట్టిరూ పములు రను చేసినయెడల సిద్ధి కామమగును, 

29. వందిమోషము 

జ్ కా ర్యాటూ స్వైఒర్క మంజర్యః స్వచ్చందా చ్చవిమూా నకః 

సందీఘోవ స్తదానామ కరృవ్యః సర్వటైవ లే! 20 

తా॥ పెన 19 మంజరులున్సు, స్వచ్చండముగా వీమాూననములును 

చేసినచో నంది ఘోాపషమగును. 

(అనుబంధము 18వ పటము చూడుడు) 

309 సునండనము 

న్ వస్యశృంగాణిసర్బాణి కు రాాత్సీంచా౦డ కానిచ 

సునందన స్తదారామ సర్వశాంతి పదఃసడా॥ 9] 

తాః పై చెప్పినదానికి శృంగములన్నియును 5.5 అండకములతో 

జేసిన-నో సునందనమగును. ఇడి శాంతి పద మైనది, 

31. తారాగణము 

శా (పసత్యంగోచ ఉరఃశ్ళంగం కు ర్యాత్తుకుముదోపమం 

శేఖోన్థ్వేవైవతిలకం సతారాగణ ఉచ్యశే॥ 93 

తా॥ _పత్యంగ మన ఉరఃశ్ళంగమునుచేనీ . కుముదముతో 

సమానముగాను, శేఖపైన తిలక మును చేసినయెడల తారాగణమగును 

32. బృహచ్చాలము 

Dn, భే కర్ధేదళ్ళం గాణి మత్తాలంబద్వయంతే ధా 
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బృహచ్వ్చాలస్తునామ్నా ఒసౌ క_ర్తవ్యః సర్భైవ తే* 23 

'తొ॥ భ దమునను కర్ణము ననుళ్ళంగములును, మ'తాలంబ 

ములు 2ను, చేసినయెడల బృహచ్చాలనుగును. 

33, హంసను 

న్ రేఖభోన్వేచ తతః శృంగం పంచాండ కవిభూవమీతం 

హంసనామాసచ పోక్షః సర్వ బే వేషుశాళ్వతం॥ 24 

'తౌ॥ రేఖపైన విస్తారమైన శృం౭ంగమును $ అండకములును 

జేసినచో వాంసమగును, 

34 సర్వాంగసుందరము 
న్ా] రత్నకూ కేమూల కేఖా కార్యంమ ల్లతల6త థా; 

పువ్చకాళ్ళ్మతయోభ బే విమా నేవోరుమంఖరీ* 25 

సర్యాంగసుందరోనామ క ర్హన్యస్తుశివాత్మే బేః 85 

త॥ రత్న కూటమున (పధానరేఖను చేసిమ ల్లతలమున పుష్పక 

ములు శీను, భ్యదమునను విమానమునను ఉరుమంజరులను రచించిన-చో 

సరా(ంగ సుందర మగును. 

(అనుబంధము 18వ పటము చూడుడు) 

35. పుస్పవిజయము 
థొ ఉరు నుంజదీ (పత్యం? తద| గే చద్వి పువ్పకం॥ 36 

రేఖా న్ధ్వైతిఅకం కుర్యాత్ పువ్చకాకార రూపకః। 

సఖ్యాతః పుస్పువిజయః క_ర్తవ్యః సర్వకామదః॥! 27 

తా॥ (పత్యంగమున ఉరుమంజరియును దానియందు జి పువ్చక 

నులును, రేఖ పెన తిలకనమును చేయవలెను పుష్ప కాకారముననుండుట చే 

పువ్ఫవిజయ మగును, 

36. మేరువు 
న్ తస్యళ్చంగాణి సర్వాణి కుర్వాత్సం బాండకానిచ 

'మేరుసంజ్ఞకమి శ్యేవం సర్వ కామ ప్రదాయకం। 28 
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పో మల్లత లం ద్యాదళ ధా ద్విఫాగఃక ర్ల విస్తర 

సార్గభా గః (పతిరథో భాగార్థా వైవకర్ణి కా! 23 

చతు ర్భాగాయతం భద మర్గ భాగంతునిర్ష తం 

కర్లానుగానిశళ్ళంగాణి భూమిజే పంచభూమవత్ ॥ శ్రి 

(శ్రీశ ల్చేకర్షళ్ళంగాణి పంచభూభూమిజేయథా 

కర్ణి కాచార్లభాగాస్యా త్పంచభ (దం విమాన శే, చ్ 

భ దక ర్రేచక్ళంగాణి (తిభూ మేభామి చేయథా 

కుముదాఖ్య స్తదానామ భ్మదలతణసంయుతః శ్ర2 

సుఖీ, 440% అపరాజతపృచ్బాయాం 

Ms విమాన పుష్పక వాసాద లమణాధికారోనామ. 

తో! ఇచెక్చనచానిక శ్చంగములు అన్నియును, 'అండక్ ములు 

కను చేసినచో మేరువగును. మల్లతలనును 12 ఫాగములుచేసి కర్ణము 

౨ భాగములునుు, (పతీఠథము గ భాగములను, కిక క భాగములను 

భదము 4 భాగములును, భ| దచరొక్కొ... నిర్ల మవ క భాగమును, 

కర్ద జ ను ననుసరించి శంగములును, భూమిజ (పాసాదమున ర్ అంత 

స్తులుగల దానివలె (శ్రీ/వత్సమున కర రృ శృంగ ములును, అయిదంతస్తుల 

భూమిజములన యెటభ్రోఅశ్లు కర్ణి క్ర 1 భాగమును విమానిమున భ| దము 

5 ఫాగములును, ఛదమునను. కర మునను కృంగములును మూడంత 

స్తులుగల భూమిజములన యెట్లో అశ కుముదాఖ్యమును భదలతుణ 

ములదో గూడియున్న చో మేరు పాసాదమగును. 

అపరాజతపృచ్చయందు 160వ సూ తమున నిట్లు చెప్పబడియున్నది. 

37, కైలాస(పాసాడ లక్షణము 

అందలి 25 భేదములు 
అపరాజిత 155వ సూ॥ 
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చతుర శా; సమాః శుడ్జా 8 

జ బో Pra ల్ని కర్ణో ర్జ్వేచసువృ త్త కాః సింవాకర్తే క్భూవి.తో ర్థ్వాః 

పూర్యాలంకారకో భి తాః 15 
| జో ల చతుర్ద్యాశేము[పా| స్రీవాః సువీతానై ర్విభూల. తాః 

వై లొాసాద్యాః సముత్పన్నా వృ తాః పంచళ తానిచ।। 16 

తా;! నాలుగు పక్కల సమానముగా కోర్ణములను, ఆకర్ణ!ముల 

పైన గుం డములును, సింహక ర్ట ములు పైనను పూర్వము చెప్పబడిన 

యలంకాఠములును, నొలుగు వాకిళ్ళును [పా గీవములతొను మంచి 

నివాసములతోను రచించినయెడిల కె లాసమగును. అందు భేదములు 
500 కలవు. (అనుబంధము 14వ పటము చూడుడు) 

అనరాజిత 161వ సూ తము 

న్లో అభధాత;ః సంపవతు్యామిం | పొనాదానాంతులక్షణం 

నామపాద పమాణంచ (పయు క్రంకుంభ కాదికం॥ l 

కంంభక౩సామిభ దళ్ళ్చ గరుడళ్ళ్చనుశీలకః 

స్వస్తిక ,ఎనవై లాసోనవినో భిన్న మందరః॥ ల్సి 

గజభ ద స్తథధాతుంగ ఉదకుంభళ్ళ్చ మోదక 

గవాత,ః సించాభ దశ్చ అం డమి శో ళ్చనందకః।॥। తి 

పద్భాత్షుః కీ ర్తిదశ్సెవ వ జకళ్చం దహర్హణా 

నివధోనావు పాసాదః సర్వ కామార్థసాధనః 4 

సర్వాంగతిలకో జ్లేయః స్వామిభరణవవచ 

భిన్న మేరు స్తథానామ |పాసాదా దేవదుర్ల భాః, స్ట్ 

త॥  భాగములననుసరించియు లక్ష్షణములననుసరించియు 
కుంభకము మొదలైన 25 నామము లేర్చడినవి, 
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38. కుంభకము స్వామిభదము 
స్త వేదా శ మస్ట్రభిర్భ క్ష కం కర్తాం లేతుసువృ త్త తకం 

వ్రీకోప పవీకజంఘాళ్య మేఖలాకూట చ్చాడ్యకం।! 6 

వృతా కారంసర్భమిదం సపాదంశృంగమున్నతీం 

ఘు టాకలళళో భాఢ్యం సొగ్డీ వాగసుకో భితం1 7 

“లా సచ్చందకోత్సన్న ఆద్యఃకుంభకసంజ్ఞి తః 

కుంభ కాదిసముత్సన్నా 8 (పాసా దాఃపంచవింశళ తః త్రి 

పరిఢధావష్టధాభ శ్రే ది(దగ్యంశ ందితేఫభ దక ఆ 

నిర్షమశ్చార్ధ భా గేన స్వామిభ దళ్చనామతః॥। 9 

తా నాలుగుకోణములను రి భాగములువేసి కోణముయొక 

చివర వృత్తమును లిఖించి వీఠము, ఉపవీఠము, జంఘు, 'మేఖల, 

కూటము, ఛాద్యము. ఇవి యన్నియును గుండముగానే రచించి 

1! భాగము శిఖరము యుత్తుచేసిఘంటి. కలశమువీనితోను ముందు 

(వా।గ్లీ మును రచించినట్లయిన క్రైలాసజాతినుండి కలిగిన మొదటిది 

కుంభక| పొసాదమగును దానివలన వరుసగా 25 భీదము లేర్చడినవి. 

చుట్టుగీతను 8 భాగములుచేస అందు 4 భాగములు భ(ద్రమును, 

నిగ్రమము క భాగమును ఇట్లు నలువైపుల రచించిశేని స్వామి 

ఛ|దమగును. 

39. గరుడవం నసుశీలపషాం స్వస్తి మిరప 

న్డ్ పతిభ దేపవీ.రాజః సుశీలోవా రిమార్షతః 

కర్తాషకంచాప్రఖభ దం స్వ సికంసతునామతః! i 
2౩ లు 6 ఆయె 

తా॥ పై జెప్పినదానినే |పతిభ[దము రచించినచో గరుఢ 

మగును. జలాంతేరమును కల్పించిన-వో సుళీలనుగును. కర్ణములు 8 

భ| దములు రి రచించినయడల స్వ స్త్ సిక మగును. 

(అనుబంధము 1రవ పటము చూడుడు) 
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డ్జీ[ం నైలాసము, నళిన 0 

శ్ భ దకర్ణక యోర్మ భ్యే భ| దపాచేతుకర్లి కా 

నై లాసశ్వేతేదానామ సిద్దకిన్న ర సెవితేః॥ 1} 

కుర్యాద్భ చాణిత పైప భ డా స్టేనవినిర్లతం 

నలినళ్నత దానామ కర్గనోర్థ దేవకాలయః॥ సే 

తా! భ్మదము కర్ణము ఏనియొక్క మధ్యను భ్మదపాదమున 

కర్మికయును రచించిన యెడల క్రై లాసమగును. దానికే భ|దములును 

అందులో సగము నిగ్లమమును కచించినవో నలినమగును, 

41. భిన్న మందరము గజభ్మ దము తుంగము 

వ్ పోడక్ోరస్క-ళ్ళం గాణి అన్టభ్మ దంతు యోజయెత్ 

సభిన్న మందరః ఖ్యాతః క ర్గవషః సరగశాంతిద$॥ 13 

చతుర్భబేమపాగ్టీ నా గజభ దశ్చనామతః 

కర్ణ్యనృ తేనుకర్గేషమ తుంగనామాస ఉచ్య తే। 14 
పాలం” ఆ 

తా ఉరఃశళ్ళంగములు 16ను, భ్మదములు 8 యును, కల్పించి 

న-నో భిన్న మందడరమగును. భ దములు కను, వానికి (పాస్తీ)వములును 

చేనసీనయడల గజభ్య దమగును. కర్ణ ములందు గుండని కర్షములను 

చేసినయెడల తుంగమగును. 

(అనుబంధము 16 17వ పటములు మాడుడు.) 

42. ఉదకుంభము - మోదకము 

శూ కర్చాశ్చకర్ణి కాలేన స్వస్వవృ త్తీసముద్భ వాః 

ఆదకుంభ' సదానామ మోదకశ్చొద కాంత లే॥ 15 

_ ఈా॥ కర్ణ మూలును, కర్ణిక లును వాన్వాని వృ త్తీములనుండి 

కలుగవలెను, దానిని ఉదకుంభమందురు జలాంతరములను కలుగ 

జేసిన యడల మోదకమగును, 

కీ బాప్ 

అ ఇక్తీ 
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4&3, గవారక్తనుం = సింహభ దము 

అష్టా ప్టీవకాఒకు ర్యాత్. కర్ణ యాః స్వ స్తీకాకృతీఒ 

గవాతస్తుతడానామ సిద్ధకిన్నర సేవితః॥ 16 
ఛ| చేసింహానలోకా-వై ఉద్దమా కారసంస్థి తాః 

అస్టైాభ్మ దేషుకర్తవ్యాః సింహభ దః సనామతః॥ 17 

తా॥ స్వ స్టికమువలె |'పాన్తీ)వములు 8 కరముల రెంటియందు 
చెనించో గవాకు మగును. భ్మదమున సింహావలోకనమును సెశెగయు 

చున్న యునికియును 8 భ దములయందు రచించినచో సింహభ్యద 
మగును. (అనుబంధము 1రివ పటము చూడుడు) 

44. అంధమి శవుు నందకము పద్మాక్షము కీర్తిదవం 

న్లో అశీత్యం నై కృపరిధాచతుర్భ దంషష్టతః 

క రాళ్ళ ద్విపదా ఉక్తా భదవథ్య్య తయ(స్ర్రుయః॥ 18 

ఇంధవి శ స్తదానామ పూజిత్యక్రిద శై రపి 

ఛ్మ్దంర ధాళ్చుతుప్పాదాః వజ్ఞవత్యుంళ త స్థలం॥ 19 

"ద్వే బ్వేశ్చం గచభ దేషు పద్భాతుఃసతునామతీః 

కర్ణాశ్చాష్టదలాః కార్యాః క్రీ రిడః సర్వకోభనః! 90 

తా॥ పరిధి 80 భాగములుచేసి అందు భ| దములు 4ను 12 

భాగముల చొప్పునను, నాలుగు కర్ణములు 2 భాగనుల చొప్పునను 

భ|దమధ్య లి చొప్పున యెనిమిది రధములును. ఇట్లు 80 భాగములు 

సరిపుచ్చి చేసినయెడల ఇం దమి ళమగును, మరియు 96 భాగములు 

చేసి దిశకు 1 భ్మదమును 2 రధనులును ఇట్లు 68 దిక్కులయందు 

ఒకొ_క్క-టి 4 భాగములచొప్పూన రచించినచో నందకమగును, అన్ని 

భ|దములయంధును 2౨ శృంగములును రచించినయెడల పడ్నాతు, 

మగును, కర్ణములు 8 దలములతో చేసిలేని కీర్దిదమగును. 
(అనుబంధము 19, 20 పటములు చూడుడు) 
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45. వ జకము చం దకము హర్షణము 

నో (పార్టీ 9వాశ్చ్చైవభ్య బేషు స్థితాదియువిదికుచ 
వజ వాఖ్య స్తడదానామ శ కాదిసురవల్లభః॥ 21 

(్రౌస్తీ)వాళ్చతడా=.౭_ లేఖ్యార్షవి కాకారకోభనాః 

చం[దకళ్చతదానామ వల్లభోరోహిణీప శేః। 29 

పరిధాపజ్షవత్యం వై ర ్యష్టభ దంచతుమ్సుదం 

ద్విపదాఃహోడళ కర్తా హర్ష ణళ్చసమిరిత;॥ 28 
- భ్ 0 

'తా॥ ఎనిమిది దిక్కు-లయందు భదములకు పౌగ్తీ)వములును 
చేసిశేని వ జకమగును. (పాస్తీ)వములు దలాకారములైన లేఖ్నము 
లతో నుండేశేని చం దకనుగును. పరిధి 86 భాగములు. 4 భాగములు 
గల భ్దములు 16చేసి, కర్ణములు 2-2 భాగములచొప్పున 16 చేసిన 
యడల హర్ష ణమగును. 

(అనుబంధము 21, 22 పటములు చూడుడు 

46, నిషధము సరా గ తిలకము 

న్లో చతుర్భ చేమ పాగ్గీ 9వాః కర్తవ్యాః సర్వకాముచా, 

నిషధశ్సత డానామ నురకిన్న రసేవితః॥ 24 

భ్మద శేషమచస ర్వేషు | పాగ్టివాంశ్చ పదాపయీత్ 

సఠ్యాంగతిలకోనామ సర్వ దే వేషుపూ జిత ॥ 25 

తా॥ నాలుగు భ్యదములయందు పౌగ్గీ)వములును "సేవీంచిన 
పని మునుపటివ లెనే చేసినచో నివధమగును, 8 భదములయందును 
(పాగ్ర్రివనులను రచించిన యడల సర్వాంగ తిలకమగును, 

47. స్వామి భరణము భిన్న మేరువు 
శ్లో వ జకస్యతుకర్షాంశ్చ కు ర్యాదష్టదలాకృతీ౯ 

ఆ ఖ్యాతఃస్వామిభరణ: పూజిత స్ర్రీద శై రవి! 26 
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కుర్యాత్ షోడ శేభ్మ చేషూరః శృం గాద్యయంద్యయం 

భిన్న మేరు స్తదానావు నేవితః సిద్దకిన్న రై sl 27 

స ర్వేవృ తాన్తుక రవ్యాః (పొసాదాః కుంభకాదయః 

వై లాసచ్చందజాశ్చ్చెవ కుంభ కాడా్యాళ్ళ్చ కామదా ః॥ 28 

ఇతిస్తూతసందాన గుణకీ ర్తి పశాశ[పో_క్ళ (శ్రీ భవన బేవా 
చారో్యోక్తా పరాజితపృచ్చాయాం కుంభ కాద్యుద్భృవ |పాసాడాధి 

కారోనా మ్మెకపష్ట్యు త్తర శతతమంసూ[ తం 

తా॥ ప జక మునకు కర్ణములు రి దలములుగ రచించినయెడల 

స్వామిభరణమగును. మరియా 16 భఛ్మదములుచేసి వానియందు ఉరః 

శ్చృంగములు 8.2 చొప్పున హోసిన-నో భిన్న మేరువగును. వర్శులా కార 

మైన (పాసొదములన్ని యును వై లొసచ్చందజను లై యున్నవి. అందు 

కుంభకము మొదలగు 25ను అన్ని కోరికల నిచ్చునట్టివి. 

(అనుబంధము 2లివ పటము చూడుడు 

48. విమాన నాగర చ్చందజపుస్పకాది 

(సాసాదములు . 25 వివరము 

అపరాజిత 106వ సూ. తనము 

న్లో నాగకోర్ల (చ్చందయు'క్తా లదాళ్ళం7ః సమన్వి తాః 

వివూననాగరచ్చం దాః (పోకాస్తేజస్సముద్భ వాః॥ లిక్ 

అపరాజిత 162వ సూ తము 

విమాననాగరచ్చంే పువ్వకై శ్చవిభూవి. తే 

విమానపువ్చక చ్చండాః |క్రమాన్నా గరజాతతుః।। 1 

కథంవిభ క్రిళ్చందాళ్చురూ పాలం కార కావృ త్తాః 

కథయస్వ,_పసా దేన విశ్వేశ జగతః పభో! లి 
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అధాతఃసం[ పవమయ్య్యామి (పాసాదానాంతులమ్ణం 

విభ _క్తీచ్చందమూ కారం (పయు క్రంపువ్చకాదికం॥! 

పుష్సకోవిజయ శైవ సుభ (దోనంది,శ్రీధరా 

విశాలోదుందు భిః పొంతో గరుడశ్చారునర్థనః! 

సింహః పద్మః సంభవళ్ళ్చ స వతశ్చామృతో దృవః 

గృవారాజుఃసిద్ధి కామో నంది ఘోూవషఃనునంచ నః॥ 

తారాగణోబ్బహచ్భాలో హాంసఃసర్వాంగనుందరి ౩ 

తే ధాచపుపష్పవిజ రారో మేరుః పాసాదనాయక్ 8|| 

పంచవింశ తిఠిత్యుక్తా (పాసాద్యా పుష్ప కావదయః 

వల్లభః సర్వ జేవానాం వివమానపుప్పుకా స్త స్తథా॥ | 

Er ” 

7 

"తా లోగడ చెప్పబడిన బీర నామములు యిప్పుడు చెప్పబడి 

నంతమా। తేమున వినియే యని |భమీంపగూడదు. ఆ వివరము 

అన్నియు చదివినకోలది లేటపడగలవు, 

అపరాజిత 163వ ల. 

నన భబారంక రవి శ్రర 
అ జో చ ళా . 

కర్ఫర్ధస్య ప్రమా ణెన క ర్హవ్ స్రభ(దనిర్హమః 

భ|దోపభ దయుక ర్ల ఉద కాంతేరభూవీతః 

వేదబుత్యంక వేదా. * వేదగర్భస్వుసంస్థితిః 

వేదబుత్వంక వేదా కే వేదవబాలింగవీళ రారా ౩ 

ఆయ్యవ త్సాదిసూ మై ్యశ్చ శేవయ్మగాశేంశ భి త్రయః॥ 

వీఠధోపవీఠజంఘాచ మేఖలామా ల్యఛాద్యకం 

యన్నానంనాగశేపో క్షం తచ్చ స్తంసర్వశామదం।| 

10 

||! 

12 
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సాం దా రేషు పక _రృవ్యూ భజేచందావళోకనా 

మంతోపరవంచనూంళ హీనం భదేషుభాక్యకం॥ 18 

యాతదూశ్ట్వేసంవరణా ఘుంటాకూ తైరలంకృళా. 

ఉద్ద మేసిం హకర్షాథ్యా భచేభ చే పళస్యతే॥। మేడే 

(పహరస్యతతళో ఎన (తిభాగంశృంగమున్నతం 

అశాఖ్యసర్యతో భవం కన్చేక ర్లేనవాండకం॥ ల. త్ 

పక కంళంముూలళిఖర మష్టభాగసమున్న తం 

వివమూనంపంచభూమంచ శృం గై ర్వింశ తిభీఠర్ప్యృతం!! 6 

అథోదయాశాధుంటాచనిభకాపంచభా గతః 

(గీవానీర్షి త్ కుబ్మలలిచ పద్మఛ। త్రో పచ్చశ్రక ol 17 

తేదూన్థ్యకల శ ంస్టాప్య టీ రార్ధ రృ వసముద్భవం | 

మక్యాలంబయుతంభ డం ఫువ్చకై ఃసమలంకృతంః 18 

సమ'క్తావరణచ్చాద్యం ఫఘంటాకూ క్రైర అంకృతం . 

ద్వితీయ భూమికో స్ట్వైతు ఖుంటావై పుష్పకోన్న త॥ 19 

తఅమంయః కార యే చ్చైవం[ పాసాదం పుష్పతాహ్వయం 

పువ్పకీర్ణ ంభ వే దాజ్యం స శ్టే వాభూమిళాసనే! 20 

తా॥ చతుర సముగానున్న (ప్రదేశమును 8 భాగములుచేసి 

భ తము 4 ఫాగములును, కర్ణము 4 భాగములును భ|దముయొక 

నిర్తమము 1 భాగమును, భద్రము ఉపభ్యదమును, జలమార్షము 

కర్ణ మునను చేయవలెను. పె జెప్పిన 8.8 చొప్పున 64 గదులలో మధ్య 

శ్రే hn చొప్పున 16 గదులు కృమును, అందు మధ్య లింగ వీఠమును 

4 భాగములునేసి దానిచుట్టూ 12 భాగముల స్థలమును గోడను 

వేయవలెను, (ఇది సాంథారము) డాని (పక్కను చుట్టూ 1 గదిని 
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64 గదులు సరిపోవును, మరియు నిరంథారమున లింగవీఠము 2 భాగ 

ముల్క దానిచుట్టూ ని శాంతి 1 భాగము, దాని వెలుపలి గోడ 

2 భాగములు చేయవలెను. వీఠము ఉపరీఠము జంఘ, మేకల, తోర 

ణము, ఛాద్యము. ఇవి అన్నియు నాగరమున జెప్పిన కొలతల (పకా 

రము సాంధారముననే చేయవలెను. భ్యదమున చం దావలోకనమును 

రచించవలెను, మండోవరమున $వ భాగము భదకుయొక్క (పస్త 

రముచు తగ్గి ౦చవలను దానిపైన సంవరణను ఘంట, కూటము, లదో 

అలంశారముచేయవలెను. ఆ పైన సింహములు వేచుచున్నట్లు రచించ 

వలెను, ఇట్లు (పతి.-భ|దమునను అలంకారము చేయ వ లెను. 

[పహరముపైన శిఖరముయెత్తు కి భాగములును, లతాఖ్యమని 

చెప్పుబడుచున్న సర్వతోభదమునకు (పతి కర్షమునన 9 అండకము 

లను చేయవలను, (పథాన శిఖరము విస్తారము 6 భాగములును, 

ఎత్తు 8 భాగములును కన అంతస్తున నుండవలెను. 20 శృంగముల 

చేత ఆవరింపబడి యుండవలెను. ఘంట వనూమూలు పద్ధతిగాక 

అందులో సగముయెొత్తుననే చేయవలెను, దానిని 5 భాగములుచేసి 

కంఠము, (గీవ, కుడ్ములము, పద్దఛ్యతము, ఉపఛ[తము, ఇట్లు 5 
భేదములుగ ఠరచించవ లను, ఆపైన కలళ మునునిలుపవ లెను. భో దము 

మత్త్యాలంబముతో నుండవలెను, అది . పుష్పకములచే నలంకరింప 

బడవ లెను, వుత్తావరణముయొక్క క్ప్పు సుంట, కూటములతో 

నుండవలెను. ఇట్లు మొదటి అంతస్తునచేసి శెండన అంతస్తు పెన 

సుంట పువ్పముయొత్తున చేయవలెను. ఇట్లుచేయబడినది పఫువ్నక 
మగును, 

(అనుబంథము 24, ౨5 పటములు చూడుడు) 
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49. విజయము 
అపరాజిత 163వ సూ॥ 

న్లో చతుర శ్రీ) కృ తేవే శే ఫొతమూాల విభాజితే' 

భాగంబీ త్తిర్భ) మో భాగం గర్భశ్సం| దకలాంశ కై 8॥ 21 

అత కైేతంనిరంధారాళా (సకుర్యా చ్చ భమెర్వినా 

వడ్రింళత్పదకోగర్భః "పా భీత్తిరి (భాగికా॥ 23 

ద్వి ఫభాగఃకర్ణ ఇత్యుక్తో దిభాగోభ' దవి స్తరః 

ఛా ఫ్రైచ పతీష్టానముభ యోరపిపక్ యోః॥ 88 

నిర్లమ శ్చెక భా గేనభ బే పతిరధేఒఢచా 

తలచ్చందమితి [పో క్ష నమూార్ల (మానమత;ఃశ్ళణు॥ 24 

చతు రోనందనాత్క_ స్టే కుర్వాచ్చవిధిపూర్వ్ణకం 
శఖ్టరంజాప్టవిస్తాఠరం సార్ల దిగ్భిఃసము[ చ్చిత 1 25 

మల్లతేలంపంచభూమం వష్టిళ్ళంగసమావృతం 

కర్ణిపంచాండకాఃకార్యాః శ్రివత్సః| పర భేతథా। 26 

అర్గోదయేభ వేద్దంటా కలశ ంభూమిజావృతం 

ఉరఃళృంగః కమయో గో ద్వౌ ద్యావా త్తాకలంబకా॥ 27 

వీకోపవీఠజంఘాళ్స మేఖలామాల్య భాద్యకం 

నాగర చ్చంద ఆఖ్యాత; పూర్వమాన। పళల్పితః॥ 28 

శుకనాసా గసంయు క్రదివ్యమండపభూవి.తం 
జగ త్యాతతయాయు క్షం కుర్యా చ్చృంగసము? చ్చిత. 81 29 

ఇస్టం యః కార య చ్చైవ (వానాదంవిజ యోద్భవం 

ల భేతపర మాంల్లో కా౯ాభుక్త్వ్యాభోగా౯ాసస్వర్ష జా౯ా 80 

తా॥.. చతుర స (పదేశమును, 10.10 ఛాగములుచేసి గోడ 

1 భాగమును అంధకారిక 1 భాగమును, గర్భము 4 భాగనులును, 



36 భాఠతీయ మహా౭ల్పము 

వెలుపల 1 భాగమును చేయవలను, నిరంధార వైైన-వో గర్భము 
6 భాగములును గోడ 2 భాగములు చుట్టూరా చేయన లెను, కర్ణ యి 
2 భాగములును, భ( దము 2 భాగములు ను, భ్మదములో సగము 
అనగా 1 భాగము (ప్రతిషప్టానమును రెండు వైపులను అటులే కరముల 
కును (పతిష్టానము 1.1 భాగము కల్పించవ లెను. భో దమునకుగాని 
(పతిరథమునకు గాని నిర్రమము 1 భాగము వేయవలెను. ఇది తల 
చందనము ఎత్తు చెప్పుచున్నాడు. కరము క్త భాగములును శిఖరము 
విసారము 8 భాగములును, ఎత్తు 10] భాగములున్కు అయిదవ 
అంతస్తన మల్లతలమునుబేసి 60 కృంగముల చుట్టూ ఉండునట్లు ఠచించ 
వలెను. కరమున $ అండకములును శ్రీ శ్రినత్సము | పరథమునను 
అటులే 5 'అండకములను ఘంట సగము యెత్తునుండి కలశమును 
రచించవ లెను. భూవిజములచే నావరింపబడియుండవ లెను. ఉఠః 
శృంగము వరుసగా మతానలంబములయందు 29 ర'చించవ లెను, 
వీఠము. ఉపవీఠము, జంఘ, మేఖల, తోరణము, ఛాద్యముః నాగర 
పద్దతి (ప్రకారమే రచించవలెను. శుకనాసముముందు విసారమెన 
జగుతితోను శృంగము యెత్తుగానుండునట్లును మండపమును. రచించ 
వలెను. ఇట్లు చేసిళేని విజయ పాసాడనుగును, ' ఇది వహీ "కా ముమ్మ్క 
సుఖముల నిచ్చును, - 

(అనుబంధము 26, 27 పటములు చూడుశు) 

5. సుభ[ దము 
శో విజయస్యచసంస్థానే శేళర పర ధేభ వేత్ 

సుభ దొ నామవిజ్షేయః క్ర్తుః కల్యాణ కారక: ల్! 

తా॥ విజయ పాసాదముననే (పరథమున ేళకిపద్ధతి చేసినచో 
సుభ (ద్రమగ్గును, 
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51. నందము 
శ కర్ణో (క ముసంస్థా నే పబేయ శ్చైవ కేళరీ 

వలెను. ఇది మల్లతేలము. 

వ లను, భవమున మత్తాలంబములు 2 

5 పాదోనద్యయం పృధుత్వం సార్ల ద్వయం సము చ్చితిః।। 

శృంగంషడంశ విస్తారం సార్థ్భసప్థాంశ ము! చ్చితం 

బ్రదంమల్లతలం[పో క్ష మేక వష్టి సథాండ కాః॥ 

మత్త్తాలంబద్వయంభ బే ఉరఃళృ్ళంగ్మ క మేణచ 

వి ధేయంపూర్వవచ్చేమం సనతివ్మసర్వ కామదః॥ 

37 
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లీల 
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తాః కర్ణ ముల ఫైన వరుసగా కేశ రీపద్దతి చేయవలెను. విస్తారము 

12 భాగములును, ఎత్తు 2! భాగములును చేయవలెను, (పథాన 

శిఖరము విసారము 6 భాగములును, ఎత్తు స భాగములును చేయ 

మొత్తము 61 అండకములతో నుండ 

వ్రేయవ లెను. ఉరఃళ్ళంగము 

లును అటులే చేయవలెను. అన్ని గోరికల నిచ్చు నట్టి నందవముగును, 

52. శ్రీధరము 
వేదయుగాక వేదా (శే గగ్భ౭సా్యాచ్చతురంశ తః 

ద్వేభి శ్ర భమయు కే చెశకె కంపదంచకల్పయిత్ ॥ 

ద్వి భా గఃశర్ణ ఇత్యుక్నొ భా గార్డంచై నకర్ణి కా 

సార భాగ పతిరథో నక్ష మేవి స్తరేత థా! 

పువఃకర్శీ చార్ల భాగా (త భాగనోభ్య దవి స్పరః 
౮ పథి! జర .నిక్ష మ శాక భాగేన శిఖ రాదిసముద్భ వే॥ 

వేదాంకోభ। దవిస్తార స్పద న్రైనతు నిర్ణ మః 

ఛం దావలోకనం కుర్యా చ్బాద్యఘంటాసమన్వ్నితం।॥ 

వి ధేయం పూర్యవచ్చేషం వీఠాద్య్యంాద్య కాంతకం 

నాగరో క్షవిధంమానం (పయు క్షంవాస్తు వే దిభిః॥ 

ల్ 

88 

89 
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ఉ క్షద్వి[ కమ లేక న్దేనందనః నర్వతోభ వేడ్ 

(సర ఖేసర్యతోభ్మ దం కృంగంమల్లతలంతే ధా!. 40 

చ్యాపువ్పకౌయుతెభ దే తవంగాకారరూకిణొో 

(పత్యం గే పువ్పకం కుర్యా చ్చాద్యఘంటాద్యలంకృతం॥ 41 

ఘంటాకుంభశు కా గేచ జగతీమండపద్వికం 

పూర్వ్యవచ్చవిధాతీవ్యం (పళ స్తంసర్వ కామదం॥ త్త 

(శ్రీధరో ఒయంసనూ ఖ్యాతః (పాసాదో బేవతాలయః 

ల తన్మ్యానందయుతో నిత్యంకర్తుః సంతానవర్గనః।। 43 
బి అవి య 

తా! విస్తారమును 12 భాగములు చేసి గర్భము ఈ భాగము 

లును గోడ 1 భాగములును, అంధకారిక 1 భాగమును, మరల 

గోడ 2 భాగమును చేయవలెను. కర్ణము 8 భాగములును, కర్ణిక 

ఇ భాగమును, (పతిరథము 1] భాగమును, మరల కర్ణిక 1 భాగ 

మును, భద్రము తి భాగములును, భదముయొక్య. నిర్ణమము 

1 భాగమును చేయవలయును. మరల భదము 4 భాగములును, నిర్ష 

మము 8 భాగములును, దాని కైకష్పు ఘుంటతో ఠచించవలయును, 

మిగిలిన పన్నులన్నియును వీఠము మొదలు కైకస్వువరకు నాగర పద్ధతి 

లోనే చేయవలను. కర్ణములు రెండు వరుసలయందు నందన 

మును అంతటను చేయవలయును, (పరథమునను ఆంతటను భద 

మును మల్లతీలమున శృంగమును భవమున 2 పుష్పక ములునుు 

అవితవంగములవలయును. |పత్యంగమున పుష్పకమును ఛాద్యమును, 

ఘుంట మొవలైనవియును శుకనాసయందును సుంట కుంభమును, 

జగతియును 2జి వుండపములును, మునుపటివలెనే చేయవలయును, 

దీనిని ,నశ్రీధర్మపాసాడనుందురు. ఐశ్వర్యమును, సంతానమును 

ఇచ్చును. (అనుబంధము 25, 29 పటములు చూడుడు) 
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53, విశాలము 
శా త దూపళ్చతదా కారోయు కః పూర్వాగుణై స్థధా 

తృతీయః పువ్పకోభ। బే వి శాలఃసర్వశాంతిదః॥ 44 

తొ, పూర్ణము చెప్పిన శ్రీ ధరముయొక్క. పద్దతితో నే చేసి 
భ్మాిదమునమా తము వవూడవ పువ్చుక మును రచించినయెడల విశాల 
మనిపించుకొనును. 

ఏశీ దుందుభి 
శో బుత్వంకచం దవేదా శే గర్భంతేస్వాంతరాషహ్రకై | 

(భమభి త్రి శ్చెకపాదా ద్విఖాగావాహ్యభిత్తయః॥ 45 

ద్వి భాగఃకర్ల ఇత్యుకొత స్వార్ధం వైవకర్షి కా & 
కర్ణతుల్యః_పతిరథోవిస్తానేనిక్ష మేతథా॥ 46 

పునశ్చకర్ణి కా బాగం వేదాంకోథ దవి స్తరః 

నిర్షమళ్ళ్చతద నేన క రవ్యః శాంతిసీద్దిదః॥ $7 ౧ థి ౫౫ థె 
పీఠ్ పవీఠజ: ఘాళ్ళ మేఖలామల్ల ఛాద్యకం 

శుక్యాగంమండపాద్యంచ పూర్వమాన పకల్పితం, 48 
క్టేళ్ళంగద్యయం కు ర్యాన్నంద నేనసమావృతం 

(_పతిర థెచతత్తుల్యం కర్తవ్యం శాంతిమిచ్చ తా॥ 49 
దిగ్వి స్తరంచళిఖరం (త యోదళ సము[చ్చితం 

త దూపనూనంమల్లంతు వకపన్టి సథాండకాః॥ 50 

ఉరఃళ్ళంగ కమయో గే పువ్పకద్యయముద్ద మే 
(పత్యం గేపువ్పకంకుర్వాత్ తహూగాకారరూవీణం॥ 51 

ఘంటాకుంభశుకా| గచ జగ త్యాద్యంచపూర్వవత్ 

వవంవిధః (సక _ర్హవ్యః పౌసాదో=.యంతుదుందు భిః॥ 52 
తేమంచాాతసుభికుంచ నృపాడావర్ల తే పజా 

ధర్మార్ధ కామ మోమౌణాం, పా వ్రిహేతురభీప్పితః॥ ర్క్రి 
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తో; చతుర్యశ ప్రజేశనును 16 భాగములుచేసి గర్భము 8 

భాగములును, అంధకారిక 1 భాగమును గోడ 1 భాగమును, 

చెలుపలిగోడ 2 భాగములును చేయవలయును. కర్ణము 2 భాగములు 

కర్ణిక 1 భాగమును, (పతిఠథము 2 భాగములును, 'పిస్తారముగాని 

నిర్ధమముగాని అచే విధముగా నుండపలయును. కక్టిక మరల 1 భాగ 

మును, భ్మదముయొక్క విస్తారము శ భాగములును, భదముయొక్క- 

నిర్ల మము 2 భాగములును, వీఠము, ఉపవీఠము, జంఘ, మేఖల, 

మ ల్లతలము, ఇాద్యము, శుకనాసీకముందు మండపము మొడలై నవి 

పూర్వపు కొలతల ప కారము చేయవలయును. కర్ణ మున ౨ శృంగము 

లును, నందనముతో ఆవరించబడి యుండవలయును, (పతిరథము.న 

"సూడ అటులే వేయజలయును, శిఖరము యొక్క విసారము 

10 భాగములువము, ఎన్ను 18 భాగములును చేయవలయును. "ఆ (పకా 

రము మల్లతలమున 61 ఆండకములుండవల యును. ఉరఃళ్ళంగనముల 

యొక్క [కమయోగమున జి ఫపుష్పకములను పెకి చేయవలయును, 

(పత్యంగమునను పుష్చకమును చేయనలయును. ఆ పుష్న కముతవంగా 

కారముగనుండవలయును. ఘంట కుంభము ళుకనాసికముందు జగతి 

యివి యన్ని యును పూర్వమువలెనే చేసినచో డుందుభీయగును ఇది 

శ్మేవుమును సుభిక్షమును వృద్దిని కలిగించును. కోరికలనిచ్చును, 

(అనుబంధము 80, 81 పటములు చూడుడు) 

౮9. (సాంతము 

శ తృతీయం పువ్పకందద్యాాల్. సభ వేత్ |పాంతసంజ్ఞ కక 

(పాప్నోతిభాగంను కించ స్వశ్తేవా పభుశాసనం॥ ్షీ 
a. 

తౌ ఉరఃశృంగమున మూడన పువ్పకమును రచించిన యెడల 

(పాంతనుగును. ల 
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56. గరుడము 
న త్టకా పుష్పక మేకంచ భదంపం చాంళవి సరం 

అలంకృతేంసంవర వైైయ్రి న్స్ భిర్భా[ లై శ్పనిర్లమః॥ నగ 

వవంగరుడమా ఖ్యాతంకుర్యాల్ యో విష్ణునంది శే 

పాష్నో తివివ్ణు లోక ంస యావదా భాతసంస్థ సం! 56 

శా సె జెప్పినదానియందోక 'వుప్పకమును తగ్గించి భద 

మును శ్ భాగములు విసారముగా జేసి నిర్ల మము. ఠి భాగములు వేసి 

నచో గరుడవుగును. ఇది విష్ణుమందిరమున చేసిశేవి. _విష్ణులోశము 

లభించును. 

dT. చారువర్ధనము 
శ్లో! పునఃకుర్యా శ్రదాభ దమురశ్ళరిగంవిమా నే 

_పత్యంగ్నా ౫ పుష్పకళ్చ సభ వేచ్చారు వర్గనః ఫ్ 

వర్గ అధనపు కై)శ్చ జన స్రజన్ననిభూత వే 

ఆతన్తుభోగభో క్తాన్యాత్ స్వర్తే భూ యో౭_పవర్ల భాన్ రర 

తా॥ విమానముననురల భదముశు ఉరఃశ్ళంగమునుచేసి 

(వత్యంగము వైన పుష్పక మును రచించినచో ఇారువర్థనమగును, 

58. సింహము | 

ఛో ముశ్తాలంబధ్వయంభ। దే సి సింహనామా సకోభనః 

పార్వళ్యాదిక చేవీనాం సర్వాసాం శొంతిదాయక 1 59 

తా" భ|దమున మాతాలంబములను ౨ చేసినచో సింహా (పాసా 

చవుగును, చేవీ మందిరనులకు ముఖ్యము 

59. పద్మము సంభ్దొము 
శ్లో ద్వితీయం చాపి (పత్యం కర్యాత్కుముదవచ్చతల్' 

పద్మసంభవనామానా క ర్తవో బ్రపర మేస్ట్.నే॥ | 60 

[6] 
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తా (పత్యంగమునక మునమువతె శెండవడానిని గూడ 

రచించిన-చో పవ్మము సంభవము అగును, 

| 60. సు|వతము 

న్లో ప ప్మునంభవనం్థాచే కయ రా 

నేపతిరఖేవైన క కమాద్దద్యా త్త త్త తీయకం॥ 61 

క సము శార 'స్వయాపంలత ణాన్వితం 

ఉరఃళృం గంపఠిత్యజ్య భ చేదచ్యాద్వి పుష్పక ం౦॥ 63 

(పత్యంగశే పుష్పక వద సౌసు, వతేసంజ్ఞ కః 

యు కేమైయుభం శేహామినాల వరక 683 

+ |, పద్మ సంభవ అఆనుదానినే ఉరఃశ్చుంగ మును తీసివేసి 

కర మునను (పతీరథమునను మూడవ శృంగమును రచించి భ్మ దము 

నందు 2 పుప్ఫకములను (పత్యీంగమున పుష్పకమువ లె చేసినయెడల 

స్కువతవముగును. 

_ 61. అమృ తోద్భవము 

A తృతీయం పువ్పకందద్యాత్సభ వేదమృతో ద్భృవః 

యేన పాప్యేళామరత్వంభు క్రిళ్చ తిద శో 8సహా॥ 64 

తా॥ మూడవ పువ్పకమును రచించిన-చో అమృతోద్భవ 

; మగును. దీనివలన 'దేవత్వమును దివ్యలోకనివాసమును కలుగును. 

62. గృహరాజము 

న్లో॥ _కర్షివామై కభాగాస్యాచ్చేషంపూర్వ( పకల్పితం 

వట్బంచాళంద్విశ తకం వాస్తుసంస్థాన మేవచ॥ 6 

మహోరఃశృ్ళంగంవి నానం (పత్యం గాడ్యంస పుష్పకం 

సర్వశృృంగంనందనవత్. కమాల్ తీశిభిరావృతం ._ 66 

గృవాశాజ స్త సదానావు క రృవ్యఃసర్వటెవ లే _ 

కైలాససదృశ చై వ గృవాంజన్నసు నిశ్చలం ॥ er 67 



om mites 

శా॥ కర్ణిక 1 భాగముచేసి మిగిలినవి పూక్వమువ'లెచే జేయ 

వలయును. చతుర|శ| పచేశ మును 16-16 భాగములు చేయపలయాను. 

శనువూనమునందు గొప్పఉరఃశృంగమును రచించవ లెను. (పత్యంగము 

నకు పుప్పకమును చేయవలెను. శృంగములన్నియును నందనమువ లె 

శి_8 చుట్టూ ఉండవలయును, దీనిని గృహరాజమందుళు.. 

63. సిద్ధి కామము 

చో! బృహచ్భృంచేమన్లతలం వివూనస్తస్యవా,గతీః : 

కారో ్ యవిమానః| పత్యం గే విది కామససిదిదః॥ 
68 

(| థి థె ం | 

తొ॥ విమానముయొక్క- పెద్దశిఖరమున. మల్లతలమునుచేసి 

జానిముందు (వత్యంగమున వివాూననును ఠరభబించినయడల సిద్ధి 

కామముగును. 
రీ 

64. నందిఘోషము' 

చ తృతీయం పుష్పకం కుర్యాత్ క్లే పతిరథేతథా . 

నందిఘోష స్తదానామ సర్వ్భబైవత వ్ల భః॥ 7 69 

ఆా॥ కర్ణమునను (పతిరథమునను మూడవ పువ్వుకి మును 

రచించినయడల నందిఘోషమగును. . 

65. సునందనము 

న్లో, మే తేఒష్టాదశ ధాభ శే తిభాగణర్ణవిస్తరః 

_రథోపరధికౌ చైవ ఉ్వాజ్వాభా గ్యావకల్బయేత్ ॥ . 70 

వేదాలకోభ| దవిస్తార స్తదర్దేనచనిర్ల మః : 

డ్యాడ్యాథా గాభ మోభి త్తీ శేవంగర్భగృవాంభ
వేత్ ॥ 71 

కుర్యాచ్చమందరంక ్లే పంచపింళ తిరండకాః " 

పృథగ్ ద్విఖా గవిస్తారో నందనః స్యా త్తేదార్థ ్ యతీ1॥ 79 

శతమూవేభ వే బేఖా తథావుల్లత లోద్భవా 

ఘంఠటాకలశకో భాథ్యా సర్వకామపల_ పడా! 73 
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శృంగడ్వఆయేం్యప్రతీర భేవకంచోపర ధేతథా 

(త్రిపుష్పక యుతంభ దం _పత్యంగం చసపువ్నకం, 74 

వవంవిధః| పక _ర్తవ్యః (పాసాదో౬సౌసునందనః 

భుక్సాతుభూమిజా౯భో గాన్ స్వనేనందతిభూ పతిః 75 

'తా॥ శేతమును 18 భాగములుచేసి కర్ణ ము కి భాగములు, 

రథము జె భాగములు, ఉపరథము 2 భాగములును, భ భ|దము 4 భాగ 

ములును నిర్లవామొ' లో భాగములును చేయవలయును. గోడ ౩ భాగము 

లును, (భమము శీ భా౫ములును, లోపలి గోడ 2 భాగములును 

గర్భగ్యహాము 4 భాగములును చేయవలయును. కగ్టమున మందర 

మునుజేసి 2$ అండకములను చేయవలయును. మరియు 2 భాగముల 

విస్తారమును డాసిపైన నందనమునుచేయవలెను. (పథాన శేఖ 100 

ఘంట, కలశము, వీనితో నలంకరించవలెను, భాగములచుట్టూ ఉండ 

వలెను. మల్లతలముకూడ అటు లేయుండత లెను, (వతిరధమున 2 శృంగ 

ములుండ డవలెను. ఉపరధమున 1 శృంగమును, భదమున లిశ్ళంగము 

లును, (ప్రత్యంగమున 1 శృంగమును, ఇట్లుచేసిరెని, సునందన మగును. 

అనుబంధము లిన, 86 పటములుమాడుడు) 

66. తారాగణముం 

నో మహారఃళృ్ళంగః పుప్పరకో వీవూ న$ఃపంచ భూమికః 

తారాగణఃసగూ ఖ్యాతః | పొసాదోహ్యృుమరాలయః 76 

తా గొప్ప ఉరఃక్ళంగ పుష్పకమును 5 అంతేస్తులును కలిగి 

యుంజెనేని తా రాగణమగును. 

67. బృహచ్చాలము 

శ్లో బృవాచ్భ్భంగేవోల్లతలం తడ| గోచవిమానకః 

(పత్యంగం చైవత దూపం బృహజ్భాలఃసఉచ్య లే, 77 

తాః పెద్దక్నంగమున , మల్లతేలమును దానీమురజడు విమాన 

"మును అటు లే | పత్యేంగమును కలిగయుండేని ' బృహాజ్బాలనుగును 



5వ భాగము. శ్. 

68. హంసముం 

న్లో కుర్యాచ్చతుమ్సువ్సకంచ క్లే పతిరధోద్డ తః 
కదానామ్నా వాంసల్హత్ని బహ్మాణిక్చసణా ప్రియః! 78 

'తా॥ కర్ణ మునను (పతిరథమునను 4.4 పుష్పక ములు కలిగి 

యున్నచో వాంసమగును (ద్రైహ్మమందిరమునకు (శెష్టయు 

69. సరా ంగసుందరము 
నో క్యూత్స్ ద్వి పుష్పకంక చ్లే సభవేత్ సర్వసుందరః 

సర్వే వేశుభఃళ స్త సః సర్భకామఫల్మ పదః!! 79 

కౌ. కీళ్ల మున 2 పుష్పకములను రచించిన యెడల సర్వాంగ 
సుందరవుగును. 

70. పుష్ప విజయము 

నొ వింశ తిర్ధామవిస్తారో వేదాంశఃకర్ణ వి సరః 

(శ్రీభిళ్ళారైషపతిరథో నిర్ణ మోవి  స్పర స్తథా; 80 

మడంశోఛ దవిస్తార శ్రుళాగళ్చాస్యనిక్ష మః 

ద్యాడ్వ్యాభాగా[ ఛభమోభిస్తీ శమంగర్భగ్భవాంభ వే త్ ॥ 81 

క న్లప్ప ధ్వీబయంకు ర్యాన్మందరం| పర ఛేత ఢా 

ద్విపుష్పక యుతేంభ దం [పత్యం గే పుష్పకంత ధా॥ 82 

మూలరేఖాంమల్లత'వే పోడశాం శై క్చృవి సరః 

సపుష్పవిజయోనాన్నూ సర్వ దేవహి తాత్మకః। రికి 

తా॥ వేతమును 20- భాగములువేసి కర్ణము .4 భాగములు, 

. (పతిరధము లీ భాగములు, భ్రదము 6 .భాగనులు, , దానియొక్క 

నిర్ణ నుయు తీ భాగములు, (భమ.2 భాగములు, గోడ 2 భాగములు, 

మిగిలిన గర్భగ్భవాము కర్ణ ములు 'సృథ్వబయమువ లెను, (పరథములు 

"మందరమువిలెను, 'భ|దమున 2_ పువ్బుకములునుు ప్రత్యంగమున పువ్వు 
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కనులను, వుల్లతేలమూన (పథాన రేఖ 16 భాగముల విస్తారమును 

చేసినచో పుప్పవిజయమగును. 

(అనుబంధము రీషై కిక్ పటములు చూడుడు) 

71. వెరువు 

న్లో విమా నంవృద్దోళ ఃళ్ళంగం పుష్సళం[పతిభ దే 

భజే తిపువ్సకంకుర్యాల్ (పత్యంగే చై వపుష్సకం॥ 84 

మేరుశ్చాసౌసమాఖ్యాతఃక రృవ్యఃసర్వ దైవ తే 

మేలు గ్నేరూ ప మోదివ్యః సర్వరత్నమ యోజవిచః 85 

వతేశ లభ్య వేష పుణ్యం పూజాస్యాచ్చివమో ద్శా॥ 

ఇతి అపరాజిత. పృచ్బాయాం పువ్పశకాదిప్రొసాదలకుణాది 

కారోనామద్విపష్ట్యు త్తే తరశ తతమం సూత్రం. 

తా" విమానము పెద్దదియును పొడ వెనది యురకశ్సంగము 

దోను, భ్యదమున తి పుష్పకములును, | పతిభ|దమున 1 పుష్పకమును 

(పత్యంగమున పుష్పుకమును ఇట్లురచించిన యెడల . మేరు[పాసాద 

ముగును, (ఇట్లు అపరాజిత పృ చ్చ 162వ సూ తేము) 

(అనుబంధము లి4వ పటము చూడుడు, 

72. శ్రీధరము మొదలగు 40 భదములు శుద్ధచ్చందములు 

అపరాజిత 106వ స్తూ తను 

శో భూమిజాభూవింకా|క మైర్ధంఘాహీనై శ్చభూవింనై క్ 

శృం గేళ్ళుంగయు తాః కార్యా బహుళ్ళంగసమాకులాః॥ 80 

కర్చే పతిఠఖేవైవ భ|చేచ పతిభ|దశే 

మందార పుష్ప కాభుంటావరాటాఃశుభ లకు ణాః;। త్ే 

అపరాజిత పృచ్చ 163వ సూ తీము 

₹ా1 అభధాతఃసం పనమో్యమి (సౌసాడాన్ (శ్రీ ఢరాదికాన్ 

నానులత,ణసంయుక్షాన్ వాస్తు వేదసముద్భ వాన్ ॥ బి 



5వ భాగము 

శ్రీ భరో హే మకళూటళ్ళ్చ సుభ దోరిపు కేసరీ 

పుష్పోవీజయభ దశ్చ :న్తీ/నివాసః సుదర్శనః॥ 

. కుసుహుకేళశరనామాచతభాచనురసుందరః 

| నంజా్యావ _రళ్ళ పూర్త శ్చ సిద్దార్థః శంఖ వర్ల నగ 

కైలోక్యభామణః పదవ చౌ హుర్విశా మిక 

కమలోద్భవవాంసౌచ లతట్రీధరో౭_తీవ| జకః॥ 

రతి.దేహఃసిద్ధికామః పంచచామరసంజ్ఞ కః 

' నంది ఘోషోమనూత్కీర్షః ను పభఃసురనందనః॥ 

హాస్టోదుర్గరో విజయ ఊఆాటోనవ శేఖరః 

పుండరీఠశఃనునా భళశ్చ మహేం(డః నిష శేఖర 81 

వ రాటఃనుముఖ క్చేతిచ త్వారింళ  తృకీ ర్తితాః 

శుద్ధచ్భందా స్తజ్రే లేచ మి శ కాస్తుదశైవచ।। 

_ శుద్ధానాంలక్షుణంవ మే విభ_క్రిం భాగసంఖన్యయా 

తలచ్చందమలంకా రే$ (పయు కృంవాస్తువేడిభిః।। 

చతుఠ,శ్రీకృ లేకే లే చతుర్వింళ తిభాజి తే 

కర్ణ $పతిరధోభ దం వే దైర్వేరై స్తధాష్టభిః! | 

(తినిష్కా-సః పతిరధోభ దంవేదాంళ నిర్హమం 

జ్వాజ్వాభాగాతథాఖి తీ భమణీ వేదవి స్ట సరా॥ 

షడ్డారుకం| భమాచాచ చతుష్షష్టిళ్చగర్భకః 

సార్తాయా మోమండపశ్చజగతీషుగుణో త్తవా॥ 

వీకోపవీఠజంఘాశ్స మేఖలాకూట చ్భాద్యకం 

(పశ స్థంనాగశేనామ భదేచం చావలోకనా॥ 

కశ్చేభ బే ద్విద్విశ్చుంగ మేకం పతిరథేభ వేల్ | 

పంచవింళ త్యండకస్తు శ్రిధరశ్చసురాలయః॥ 

ఘంటాక లశ శుకా ౫ పతా కాధ్యజక్ భీతః 

ఇశ్స/రానందోభ' వే న్నిత్యం స్వ స నేవాభూమీ శాసశే - 
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48 భారతీయ మహో శల్పము 

తా! శ్రీధరము మొదలగు 40 (పాసాదనులు శుద్ధచ్చంద 

ములు అందు శ్రి ధరముయొక్క- లకుణమును చెప్పుచున్నాడు. 

చతురశ|పదేశ మును ౨4 భాగములు చేసి కర్ణ ము ఉథాగములు, (పతి 

రథము 4 భాగములు, భదము 8 భాగములు చేయవలెను. (పతి 

రథములు కి భాగములు నిర్హమమును భదము 4 భాగములు నిర్రమ 

మును చేయవలెను. గోడ 2 భాగములును, (భమణి 4 భాగములును 

మరల గోడ 2 భాగములును గర్భ గృహము 8 భాగములును చేయ 

వలెను. |భమణియొక్క. మొదట వడ్డారుకమ:ను" రచించవ లెను, 

మండపము 1కి విస్తారమును జగతి 8 భాగములును' వీళము, ఉపవీఠము 

'జంఘ్క మేఖల, కూటము, ఛాదడ్యము. ఇని నోగరపట్టతితో నే చేయ 

వలెను, భ్యదమున చం డావలోకనను ను చేయవలెను. కర్ణ మునను 

భ|దమునను 2-2 శృంగములును, ప్రతిరథమున 1 శృంగమును, 

చేయవలెను. మొత్తను 2 అండకములతో (శ్రీ ధరనుగును. ఖుంట 

కలశము, శుకినానీక, పతాకము, ధ్వజము ఇవియన్నియునుండవ లెను, 
ఇది బక్క ళు అంతస్తుకలది. 

73. శ్రీధరము మరియొక పద్దతి 
సమరాంగణ 57వ అధ్యాయము 

A అధాన్యాన్ కథయిపోూమః (పాసాదాన్ సూక్ముల క్షణాన 

పంచాశ తమి హోత్క_విష్టాన్ పాసాదాఖ్ శీథరాదికాన్ | 1 

శ్రీధరోహేముకూటళ్న్చ నసుభ(దోరిపు కేసరీ . 

పుష్పోవిజయ భ దళ్ళ నీ/నివాసః సుదర్శన: 3 

భగనత్యాఃపియాహే్య తే తథాకుసుమ శేఖర, 
"దేవస్యశ ఆ భేర్లయితేకః (పొసావఃసురనుందరః॥ క్ర 

నందా్య్యావ రృశ్చ పూర్ణ శ్వ సిద్ధార్థఃశ ౦ఖవర్డ నః: 

తెలోక్యభూవణా క్చేతి పద్మన్తు బన్నాణణ ఓియః॥ క్త 



వవ భాగము 

వజ బాహుర్విశాల్బ్చో త ధాన్యఃక వూలోద్భవ; 

హంసర్వబుఇతిఖ్యాదా! (పొాసాదాః, బవ్మాణక పియా: || 

లమ్నీధి రాజ్య పాసాదో వసతౌమధువిద్విగః - 

చుహావ_జోరతితనుః సిద్ధికామ స్తథాపరః॥। 
చ య. జ గ పంచచా మరసంజ శ్చ నంది ఘా మాఖ్యవివచ 

చునూత్కీర్డ్మ ఃసు పభళ్చ నురానందో౬థవార్హ్మ ణః: 

దుర్గరో విజయ శ్చైవ (తికూటో నవశేఖరః 

పుండరీకఃనునాభళ్ళృ మహాం(దఃశిఖ శేఖర 

చరాటఃసుముఖః శుద్ధ కృ త్వారింళ దితీఠి తాః 

మి కాస్తు దిళ _వోక్తామిథఃక రప భదతః।। 

వి బే యోనందసంజ శ్చ మహా ఘోవ స్తథాపఠః 
ఖః ౬ ఆని 

వృద్ధిరావా భిధానళ్చ | పాసాదో౬స్యోవసుంధం | 

- ముద్ద $ర ఒధబృ్బహచ్చాల స్త దైవచనుథాధరః 

సంవరాఖ్యఃశుక నిభ స్తథా సర్వాంగసుందర॥॥ 

పంజాళ్య దేవంకథితా (పాసాదానాంయ ధా క్రమమ్ 

ఇదానీం లమ్షతో(బూమః శ్రీ భరంసర్భకామికం॥ 

వల్లభంసర్యచెవానాం పుణ్యానాం కారణం 

పరం చతుర శీకృ తేత్నే | తే చతుర్వింశతి భాజి తే 

ద్యాదళాఖలక ర్థేషు కర్ణ శృంగాణి యోజ యీత్ 

విస్తారంచచతుర్భాగ మేవై కస్యవినిర్లి సత్. ॥ 
ఎవి = a. త) , 

సపరస్పరంచవిష్కుంభో ద్విపదో౭తవిధీయ తే 

చ్య్యంశానికర్ష ఛ(దాణ్ నిర్ణమశ్చార్ణ భ'గిక4॥ 

3 జో జో ణ్ EY ర్ల కర్ణ ప దేఒన్యఃస్యాత్. పదాన్దా ర్థన విసృతః 

వారిముగ్నో విధాతవోో మధ్యగః పూర్వమా న యోః॥ 

[7] 
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PU అధ యం న్ 
ఛ్మ్దస్యమానముద్దిష్టం వ్నా రాద్ద క భా గి 

కం నిర్షమళశ్చ తిభిర్భాగై 8 సమసూతసమాహిత,[! 17 

దిపాదాబాహ్యాభి త్తీస్లు ద్విపాదా చాంధశారికా 

భ వేచ్చతపదఃకందో గర్భఃవడ్ తింళ దంశ కః; 18 

ద్విపదఃక ర కందళ్ళ (పత్యంగంపదికంస్నృతేం 

నిర ర్షతం చార్హ భాగేన చతుర్తి కువ్యవస్థితం॥ 19 

ఛాశేననిర్ల కాశార్యా శాలాచాస్యచతుప్పదా 

అభ్యంతరం బావ్యాభిశేః కందస్య చత భాబహీ8॥ 20 

ఉధయారంతేరం కార్యం విసారాత్పేంచ భా గీకం 

అంత రాలంచకుర్వీత కృంగంతచ్చ చతువ్పదం॥ gl 

విథాగస్తాదృకో=_స్యసా్యత్ బాహ్యాళ్ళంగస్య్థయాద్భశ ః 

భి త్రీకందాంతరా వేచ కార్యంప.డ్రారుకంబు థై gi 23 

తా॥ ఉన్నతమైన |పొసాడములు 50 (శ్రీధరము మొదలు రీ 
'జేవికి పియములు, కుసుమశేఖరము 1 శివునకు [పియము, నంద్వా 

వర్తము మొదలు 10 |బవ్మాకు | పియములు, లయ్మీధరము 1 విష్ణువు 
నకు. మిగిలినవి సమ స్ప  చేవతలకుపరోగములు. అందు శ్రీధరము 

మొదలయిన 40 కుద్దజాతి (పొసాదములను 10 మి| శో జాతి పాసాదము 

లను చెప్పుచున్నాడు. అందు ,శ్తీధర పాసాద మెట్లు రచించవలయు 

ననగా చతుర్మళ( పదేళశమును 24 భాగములు చేసి అన్ని కర్ణముల 

యందు 12 కర్ణ శృంగములనుచేసి ఒకొ_క్క_ దానికి విసారము 4 

భాగములును నిర్ల నుము 2 భాగములును, భదకర్ణములు 2 భాగ 

ముల విస్తారమును న్ర్ష వాము ౫ భాగమును, కర్ణ ముక కర్ణ పదమున సె 

భాగము విస్తారమున జలాంతరమును చేయవలయును. భో దముయొక్క. 

నిసొరము 10 భాగములు చేయ పాను. నిర్ణమము కి భాగములు చేయ 

వలయును. వెలుపలి గోడ 2 భాగములును, అంధశకారిక ౨ భాగము 

లును, కంఠము 100 భాగములు, గర్భము 86 భాగములును, కర్ణము 



ఏవ భాగము 

2 భాగములును (పత్యంగము 1 భాగమును, వానియొక్క నిరమము 

శీ భాగమును, శాల విస్తారము ఓ భాగములును, 1 భాగము నిర్హమ 

మును చేయవలెను. లోపలను వెలుపలను గోడ విస్తారమునుండి $వ 

భాగము చేయవెను. అంతరాలమును రచించి శృంగము 4 భాగ 

ములు వేయవలెను. వెలుపలి శృంగమున కెట్లో అశ్లై భాగములు 

చేయవలెను. గోడయొక్క_యు కందముయొక, యు: నుధ్యమ్వారుక 

మును చేయవలను, 

సమరాంగణ 57వ ఆధ్యాయము 

వో,  రీతికాతోరణయుతం చతుర్షి ముమనోరమం 

పురతో మండపం కుర్యాత్ సర్వ్యలతుణసంయుతం॥ 

భాగా పంచాశ తాకుర్వాదస్యమా నమిహోర్ల' (౫౦ 

ఏపాంమ ధ్యేసవింశ త్యా (పవి ధేయాస్తులోదతూ 8 

తేపాంమ న్వేఒంళి నై ప్ వడ్భి ర్వ దిబంధోవధీయ తే 

నవధాభాజి తేత త వేదీబం ధేసమ్మెఃపదైఃః 

కుంభ శ్చాతువ్చద స్ప] త్ర ద్యిపదస్తుము సూరకః 

భా గేనాంతేరష తస్యా న్నేఖలాద్విపదా సృ తాఃః 

మూల భా గాస్తుయే కే స్వా జ్ఞంఘాదళ భిరు చ్చి తాః 

ద్నెపదా మేఖలా పోక్తా ద్భ్యం శేచాంతరషత శే॥ 

అధస్థాదూర ( పట్టస్యదల పట్టస్య-చోోపరి 

షోడశాంజావిధాతవ్య్యా స్త స ే ఏ)తత్కర్మవార్చ యేల్ ॥ 

భా గేనరూపథారాస్యాత్ సార్టాసార్థాచఆసనమ్ 

తేదీ భాగ తయా క్సేఛాద్యయే.. .నొసనవేట్టకః॥ 

సార్లభ' గేనక్ష ర్థావ్భ మూార్ల (౦చం| దావలోక నం 

ఆసనస్యోర్ల (తః స్తంభాః సార్టపంచపదాఃసృృ తాః 

భాగనోచ్చాలకం కార్యం కీర న ంనార్జపదోన్న తేం 

పట్టఃస్యాద్ ద్విపదో క్సెథ ప్రిపదళ్శాద్య వి స్థరః॥ 

25 

24 

25 

27 

28 

29 

30 

dl 
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లంబనంతుతేద సేన యథాశోభవమథావీవా 

డో శ్వేనాంతరప క్రస్య కల్చ్య తేజవియభ్యాక కమమ్॥ ర్ి 

కోతేషుకూటఃక ర్తవో స్ వివి ధైఃకర్శసం భ మైః 

విస్తారఃస్యాచ్చతుర్భాగ సేపా మడ్బాగ ఉ్యచ్భయః॥ 83 

కర్తా ఘంటాసమా యుక్తాః కూటనమూానంవిధీయ తే 

త|తమూర్తి కమాత్కుర్యా దేవై కంచతదూర్ష ర్ధ్వతేః' By 

CNM ఇత్తడి తోరణములు నలు వెపుల రచించవ లెను. ముందు. 

'నెప్పున మండపమును శాస్తో [క్ష పకారము నిర్మించవ లెను. ఎత్తు 50 

భాగములును దూలముపై మట్టమువరకు 90 భాగములుండవ లెను. 

వేదిబంధము 6 భాగములు చేయవలయును, వేదీబంధము సమాన 

భాగములు 9 చేయవలయును. కుంభము 4 భాగములు, నుసూరము 

28 భాగములు, అంతేరప త్రము 1 భాగము, మేఖల 2 భాగములు 

చపేయనలయును, (పథాన భాగములు జంఘ 19 ఛా_యెత్తు మేఖల 

2% భాగములు, అంతరపతేము 2 భాగములు, అధఃపట్టము, ఊర్ల ఏ 

పట్టము, దలపట్టము 16 భాగములు చేయవలయును, రూపధారగ 

భాగము 11-1! సైన్యములు, వేది క భాగములు, ఆసనపట్టము 3 

భాగములు, పెన చం|దావలోక నము 13 భాగము, అధిస్టానము 

యొక్క. పైన స్తంభములు $] భాగములు, ఉచ్చాలక కము 1 భాగ 

మును, శిఖరము 11 భాగము, పట్టము 2 భాగములు, చాద్య విన్త 

రము కి భాగములు లంబము సే భాగము చేయవలయును. ఆంతర 

పృతీమునకు న మూలలయందు కూటములు అనేక విధములుగా 

రచించనలెను. వాని విస్తారము 4 భాగములును, యెత్తు 6 భాగము 

లును పైన సుంటయును రచించవలయును, వానియందు "దేవతా 

రూపములను ఠచించవ లను, 
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cn 

తేపాంచతుల్యతా కార్యా విస్తారాదు|చ్చయాదపి 

చత్వార వకకచ్చేస్యు రేవంసర్వేభుషోడళ। | 

సింవాక ర్ల స్యవిస్తార మాసంస్యాదష్ష భాగకం 

షడ్భాగన్తుతథో ల్పేధో రథికై శృవిభూవణం || 

గుణతారసమాయు క్షః శూరసేనాభీభానకః 

సింహాకర్లో విధాత వ్యః సర్వకర్శసమాక్షులః॥| 

సింహకర్షోదయాదూర్థ్య మురో మంజరికాభ వేట్ 

విస్తారాదష్ట భా గాసావు చబ్భాయాన్న వభాగికా,, 

ల తాపంచకసంయుక్తా మంజరీసా్యాత్ సుకోభి తా! 

(గీవాపాదోన భా గాస్యాదం డకం భాగము చ్చితం। 

చందికాచార్థ భా గేన కలశ శ్చైవ భాగికః 

కకూటవూర్జ్ని ద్వితీయాసా్యాదురో మంజరి కాత థా॥ 

1 ర్ భాగనద్వాదళవి సర్హా సానేన। త్రిదకో చ్చితా 
భాగ మేకంభ'వే గ్మీ) వా సార్ల భా గన చాండక్రం॥ 

కఠ్పురంచార్థభా గోన కి లకొళ్సద్వి భాగికః 

ఉరఃశిఖర కాణ్వ షా భవం ల్యేవంచతుర్లి శం॥ 

ధ్ జ్ ద్వితయకూ టక సో క_ర్తవ్యామూల మంజరీ 

భాగహోాడళ వసారా పదాష్టాదళ కోదయా॥ 

స్కంధమానంహిస ర్వేపాం యథో క్రంశోతీవాస్తుని 

(గీవాసార్టపడా ౦ శా స్యాదండకం ద్విపదా న్వితం॥ 

కంక తీఫలతుల్యాని కు ర్య్యాత్న రాషండకానిచ 

ద్వ్యిపదంచాండ కాయుగ్మం కార్భ్యంసాములసారకం॥ 

తస్యోపరిస్యాత్కలకొ నర్తులక్ర్రిపదో చ్చితః 

తోరణ ర్న] కరప లేఃసా 7 చళ+సవమరాలశి 8 

ళీ 

ల్ 

లి 

8 

#9 

40 

41 

43 
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వా సితుండె :సమాకీర్ణ మప్పరోగణభూవీతం .. 
యావ ర ౯3 

ఈద్భశం (శ్రీ ధరంకుర్వాత్ సర్వాలంకార భూపీతం॥ 47 

శ్రీ ధరం'కార యేద్యస్తు కీ ర్హ్యర్ల ముపీమా నవ। 

ఇహైవలభ తేసౌఖ్య కుము| లేం దత్యేవూా ప్నుయాతీ॥ 48 

భేగాళ్ళుక్తాంపుమాక్స్యర్గం సీయ లేచ 

పదేపదే సర్వపాపవినిర్నుక్షః ఇాంతళ్ళ పృస్య్యాన్నసంశోయః॥ 49 

తొ ఒకొక్క మూలను 4 కర్ణములు చేయవలయును. 

అన్నియును సమానమైన విస్తారమును యొత్తును కలిగియుండవ లెను. 

సింహకర్ణ మ యొక్క విస్థారమును 8 భాగములుచేసి యత్తు 6 భాగ 

ములు చేయవలెను. రధికములుకూడ రచించవ'లెను. విస్తారమునకు 

మూాథు రెట్లు (నూర సేనమను నీంహకర్ణ ములుండన లెను, సింజాకర్ణ ము 

లకుపైన ఉరోమంజరియుండవ లెను. విస్తారము రి భాగములును, ఎన్ను 

9 భాగములును, $ లతలతో మంజరి చక్కగా నుండవ లెను, గవ 

భాగమును, అండకము 1 భాగమును, చం దిక క భాగమును కల 

థము 1 బాగమునుు కూటశిఖరము 2 భాగములును, ఉరోవుంజరి 

12 భాగములు, విస్తారమును ఎత్తు త0%్తి భాగములును, గవ 1భాగ 

మును, అండకము 13 బాగమును, కపరి శే భాగమును: కలశము ౨ 
భాగములును, ఉరఃశ్ళంగములు రియును, ఇట్లు నలు వైపులా 

రచించవ అను, తెండవ కూటముసెన మూలమంజరిని జేయనలయును 

విస్తారము 16 భాగములు ఎత్తు 18 భాగములు నుండవలయును. 

స్కంధము అన్నిటికి |గీవ 13 భాగము, అండకము ౨ బాగములు 
అండకములన్ని యు మాదీఫలములవలె నుండవలను మ౦డికలు 

రెండును 2 భాగములుండవలయును. ఆమలసారము 2 భాగములు 

దానిమైన కలశము గుండ్రముగా శీ భాగముల యెత్తు తోరణములు, 
నుకరములు, పత్రములు హంసలు కలిగియుండవ లెను, వనుగుతొండ 
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ములు, అప్పరసలు ఇట్లు రచించినయడల శ్రీ ధరమగును. దీనివలన 

కీర్తి ఇహసౌఖ్యమ-, పుణ్యము లభించును, 

(అనుబంధము 7, 88, 89, 40 పటములు చూడుడు) 

.. 74. హేమకూటము. 

అపరాబిత 168వ సూ॥ 

న్లో చతుర శ్రీకృశేక్నే శే శొతమూలవిభాజితే 

ద్వి భా కర్ణ ఇత్యు క్రఃనార్దః (పతిరధో భవేత్ ॥ 16 
(తిఫాగోభ దవిస్తారో నిర్ష మస్తుతదర్థతః 

అర్ధ భాగ పతిరథనిర్ష మళ్ళ పకీ రితః॥ 17 

భాగఃభాగం|  ఛభమోభిత్తిః శేమంగర్భగ్భహంభ వేత్ 

మండోవరజగ త్యాద్యం పూర్యమాన[ పకల్పితం। 18 

క ర్థెచనందనంకుర్వాత్ శేళర్రీ పరఖేభవేత్ 

భ|చేళ్ళంగద్యయంకుర్వా త్తి తిలకంతిలకోపరి॥ 19 

"దేఖావ డంశ విసారా తిలకంసార్ల ర్ధ ము చ్చితం 

(పత్యంగంనప్టక ర్భంచ. హేమకూటఃసఉిచ్య తే ॥ 30 

హేమరత్న పుశేర మ్యే హేమ పాకారతోభితే 
-. ఈవ్చితంలభ అ రాజ్యం స్తే వాభూమిశాసచే॥ | 21 

'తా॥ చతుర శ పజేశమును 10 వాగములు చేసి కర్ణ ము 2 భాగ 

ములు, (పతిరధము 1, భాగము, భో దము తి భాగములు భ్యదము 

రమొక్క నిర్రమము 1 బాగము, (వతిరధముయొక్క_ నిర్తమము దాని 

విస్తారముతో సగము చేయవలెను. గోడ 1 భాగము, [భమము 1 

భాగము, గోడ 1 భాగమును, గర్భము 4 చాగములును చేయవలెను 

మండోనరజగతినుండి పూర్వము చేసినశ్లే చేయవలెను. కర్ణ ము నంద 

నమువ'లె రచించవలెను, | పతిరధము శీశరివ'ె రచించవ'లెశు. భద 

మున 2 శృంగములుండవ లెను, తిలకము పె పెన తీలకమును రచించ 
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వలెను, శేఖ 6 భాగముల విసారము చేయవలెను. తిలకము 17 ఎత్తు 

చేయవలయును, (పత్యంగము కర్ణ ములేకుండా చేయవలెను. సమ 

కూటమని చెప్పుదురు, బకపే అంతస్తు 29 కలళములు కలిగి 

యుండును. (అనుబంధము 41, 42 పటములుచూడుడు) 

75. హేమకూటము మరియొక పద్ధతి 

సమరాంగణ 57వ అధా్యయను 

థ్ 'హమకూటమథ బూవాః శకుభ్రలక్షుణసంయుత్తేం6 ' 

సర్వవిజాధరస్థాన నూ(శయఃసపినాకినః॥ ' 50 

చతుర శ్రి కృ లేవే (తే పడ్వింశత్యంళ ఖాజి లే 

త తస్యుఃమట్ట డా :ఃకర్తాః శాలాడ్యాదళ భాగి కాః॥. ఫ్ 

నిగ గ తాళ్ళ తిభిర్భా గై రవం త్యే తాళ్చతుర్సి థం 

అష్టభా గాయ ఆతా భూ దా నిర్ణమళ్చ। తిభిఃపచై దః వ 

చతుః స్తంభాశ్చతుప్పార్మాగదితు సర్వాస్వయంవిధిః 

కర్ణ శాలాంతరం కార్యం పబేనై కేనవి స్పృతం! స్ట్రె 

(పవిష్టంతత్స'చేనై కం త'జేవా| త్రజలాంతరం 

పదేనకన్ణకోణఃస్యాతీ (పత్యం గేపదవి సత sy" 

నిర్ల తేచారక్టభాగేన సమమా నేమసోర మే 

ద్విపదారధి కాభ్య టే నిర్ణ తార్టప దేనసా॥ £5 

చతుమ్క- న్లేముక ర్హవ్యం నూన మేవంతుధిమ తా 

బాహ్యా భి ల్తేస్తువిప్తార పపదఃపరికీ ర్తితః 56 

చతుఃషష్టిపదోగర్భ స్తద్భి త్తి ప్రీపదాభ వేక్ 

(తిపదంక ర్య నూనంస్యాద్ వారిమార్లే అణఅసంయుతం॥ ర్ 

పదార్థంచారినూ-ర్లఃస్యాక్ పదమస్య ప్రచేళకః 

శాలాష్ట్రపదవి న్త్రా భాగా స్టైనవినిర్ష తా! ర్ 

చతుర్ళాగాయకాభ్యదం పునర్భాగార్దనిర్షతం 

తలన్యాసో హేనుకూ శే విభ క్లపడనిక్సయాత్ ॥ 59 
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అస్యా మండపంకు ర్యాన్నహాంతంగుణ పూజితం 

ఉఊోర్ట్వంతు ౩ భామకూటస్య ద్విగుణంస్వాత్క-లా ధిక ౦1 60 

తా ఈశ్వరునకు ముఖ్యమైన పేముళూటముయొక్కు లవణ 

మను చెప్పుచున్నాడు. చతుర్మళ పబేళమును 26 భాగములు వేసి 

కర్ణములు 6.6 ఖాగములును, ఇొల 12 భాగములును, మిగిలిన 2 

భాగములు జలాంతరమును చేయవలెను. నలువైపులా నిర్లమము శి 

భాగములు చేయవలెను, మరల 6 భాగములు విసారమును, తీ భాగ 

ములు నిష్తమమును చేయవలెను, నలుపై పుల 4 _స్తంభములును, కర్ణ 

శాల (పవేళమః 1 భాగమును, విసారము 1 భాగమును సలాంతర 

మును చేయవలను, కరమున 1 భాగము కోణము చేయవలయును 

(పత్యంగము 1 భాగము విస్తారమును నిర్హమము కే భాగమును, అట్లు 

అన్నియును సమముగా రచ్చించవలెను. భదమున రథిక 2 భాగము 

లును, డాని నిర్హమము } భాగమును, ఇట్లు నాలుగు కర్ణ ములయందు 

రచించవ లెను, “వెలుపలి గోడ విసారము శీ భాగములును, గర్భ 

గృహము 68 భాగములును, గోడ కి భాగములున్కు త ఫఖాగములు 

కర్టమును జలాంతీఠముతోగూడ వేయవళెను. జలాంతరము క భాగ 

ముండవలను, పవేశము 1 భాగము చేయనలయును. శాల రి భాగ 

ములు విస్తారమును, నీర్షమము } భాగమును చేయవలయును. మరల 

భ్మదమును ఉ భాగముల విస్తారమున్కూ నిక్షమము 1/2 భాగమును 

వేయవలయును. ఇది హేమకూటమునందు అంత్రస్తుభా గ పద్దతి, దీని 

ముందు వమండపమును రచించవలయును. ఆ మండపము గొప దియును 

లతుణాన్సితమును ఆయియు డవలయును. పొవుకూటము యొక్క. 

సెభాగము శెట్టింపుగాను_ 15వ వంతు (వీసము) అధికముగా నుండ 

పలయును, 

[8] 
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అధస్తాదాసనంతేస్య స ప్తథభాగసము। చ్చితం 

భాగనై శేనఖుర శే నమ భ్యేపూఠ్యమా న యోః॥ 

అత ఊర్ష్వంపునరూ ఎనుఃపాదమానమను[ కమాల్ 

స ప్తభాగోన్న తంకుళ్యాద్ వేదీబంధంనుకోభనం'॥ 

తస్వార్గంకుంభక స్వార్ధ థా గేనకలనోన్న తిః 

పదా గ్దేనాంతరంప తం యథాశోభంవిధీయ తే! 

సొర్గరిపదం పునః పోక్తాకపో తాలీసుకోభనా 

దశ ఛాగో చ్చిళాజంఘా క_రృవ్యాతిసులత ణా౪ 

అస్యోపరివిధాత వ్యం భరణం ద్విపదో।చ్చితం 

మేఖలాంతరప లేతు విధీయే లేపద్మతయే॥ 

అథస్తా న్నేఖలాయాస్తఖురకస్యతథోపరి 

వకోనపింశ తింఛాగానంత రంసం పచక్ లే॥ 

కర్మ పమాణమేతస్య పృథజ్ మధ్యే భిధీయ తే 
ద్యిపదంళాజాసనం న్యా 'ద్వేదీ చాస్యచతుప్పదా॥ 

భవ త్యాసనపట్టస్వ కల్పనాభాగమా నతః 
సార్షృంభాగద్వయం కార్య మూార్ల (౦ంచం| దావలోక నం॥ 

_స్పంఖానాసన పట్టా నేన యుంజ్యాదష్ట్రభాగికా౯ 

భరణ స్తంభశీ రై (ప త్యేకంపద శకేన్మృ తే॥ 

ద్విపడ శ్నార్టపట్టఃస్యా చ్భాద్య చే నసుకో భితః 

(తీపదంభాద్యకంత త్ర విస్తా దేణ( పకీ ర్తితం॥ 

వతన్న్శానంసమాఖ్యాత నులిం దేషుచతుర్షి ళం 

ఊర్ల ర్ల (మంతేష తస్య కథయా మోయథా కమం॥ 

మట దేళర్ణ విస్తారసప్తాం శాకర్ష మంజరీ 

గీవామర్దపదంకుర్యాల్ పద్ మేకంతథాండకమ్ః 

అర్ధాంశాచం[దికాచస్యా చే కాంళః కలతో[ చృయః 

అసో|ోరో మంజరీ కార్యాని స్తరేణచతువ్పడా॥ 

6| 

7 

71 

72 

78 
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(గీవాండ కేవిధాత వ్యే భా లేనా స్టైేనకుం భక ః- 

సింహకర్టృస్తుక ర్తవో్ ద్విపదో౭ స్యైవమధ్యత॥॥ | 

ఇష్టం పంచాండ కాక స్టే హమకూ టేషుకీ ర్రితాః 

అహాంళ ని సృతంకుర్యాదుద యేనచపట్పదల6! 7 
శ్ర ఎలి 

అలిందస్య్యోర్ట సతాగస్టం సింపహూకర ౦వునోరమం 
_ య థి at) 

సింహకర్షై ద్విభాగస్థాం ద్వాద శాంళక వి స్తృ శాం 7 

ఉరో మంజరికాంకుర్వాత్ (త్రయోదశ పదో చ్చి కాం 

సప్తాంశ వి సృృతస్క_ంధో (గీవాచపదము [చ్చి తాః 77 

అండకంసార్థభాగేన చం(దికార్థపవాస్మృళతా 

ఆ కాళ లింగంకర్వీత ద్విపదంసుమనోరమళ॥ 78 

విస్తారోమూలమంజర్యా భాగవింళ తిసంమితః 

ఉచ్చ్భాయో2ఒ స్యైకవింళ త్యా స్క-ంధో ద్వాదళ భాగికః॥ 79 

తా॥ దానికి దిగువ 7 భాగముల యెత్తున వీఠమును రచించ 

వలెను. 1 భాగము ఖురకమును చేయవలయును. నుధ్యను చేయరాదు 
దానిపైన వరుసగా 7 భాగముల యెత్తు వేదీబంధమును, అందులో 
సగము యొత్తు (శ 1/2) కుంభమును, "సవీంచిన సగము యుత్తు 

(81/2) కలళ మును చేయవలయును. అంతరష్మతేము 1/2 భాగమును, 

కే 1/2 భాగము కపోతావి, జంఘ 10 భాగములు, దానిపైన భరణము 

2 భాగములు 'మేఖల అంతరప్మ తము లీ భాగములు, అడుగున మేఖల 

లును, దానిపైన ఖురకమును రచించవలయును. 19. భాగములుండ 

వలయును. రాజవీఠము 2 భాగములు, వేదిక 4 భాగములు, వీఠము 

యొక్క- పట్టము . 1 1/8 భాగము వైన చం దావలోకనము & భాగ 

నులు, స్తంభములను వీఠపట్టముయొక్క సగముతోకలిపి 8 భాగములు 

చేయవలెను. స్తంభము పెన భరణము 1 భాగము, అర్హ పట్టము 2 భాగ 

ములు, ఛాద్యముతో నలంకారనుగా నుండవలయును. ఛాద్యము త్రి 

భాగములు విస్తారము, ఈ కొలత నాలుగు వైపుల అలిందనముల య 
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దుండనలెను. ఆమైన అంతేళష్మ తమును చెప్పుచున్నాడు. కర్ణము 
యొక్క విస్తారము 6 భాగములును కర్ణ మంజరి 7 భాగములును, గవ 
1/2 భాగమును, తండకము 1 భాగము, చందిక 1/2 భాగము, కలశము. 
1 భాగము దీనీకి ఉరోమంజరీ జీ భాగముల విస్తారమును, (గవ 
అండకమునుచేసీ కుంభము 1/2 భాగమును, సీంహాకర్ణ ములమధ్య 2 
భాగములు చేయవలయును. ఇట్లు క అండకములు కర్ణమున రచించ 

వలయును, అండకముల విస్తారము రి భాగములును, ఎత్తు 6 భాగము 
లును, అనీందములయొక్క. చై భా గముననున్న సీం హా క్ర క ములు 
అందముగా నుండవలయును, 2 భాగములుగల సింహాకర్ణ ములయందు 
ఉరోమంజరిని 19 భాగముల విసారముతోను, 1కి భాగముల యెత్తు 
తోను రచించవలయును. స్కంధము 6 భాగముల విస్తారమును, (గవ 
1 భాగము మెత్తును అండకము 1 1/2 భాగమును, చం|దిక 1/2 
భాగమును, ఆ'కాళలింగము చక్కగా 8 భాగములతో రచించవలెను. 
(పథాన మంజరియొక్క విసారను 20 ఫాగములును, ఎత్తు 21 భాగ 
ములను, స్కంధము 18 భాగములును కలిగియుండవ లను, 

సమరాంగణ 57వ అధ్యాయము 

నో పంచభొ చుస్తు కర్తవ్యో యభథాచాఠుఃసజణాయ తే 

(పథమాభూమి కాత్మత్ర పంచభాగావిదీయ టే॥ 80 
పరాపరార్థభా?ేన నూ్యూనాన్య్యూనావిధీయ తే 
స్కంధనూనం విధాతమ్యుం పదేనై కేనవోన్నతం॥ 81 
విభజ్యడళ ఛాకుర్యాల్ల తాః పంచాతినుందరీ 8 
హేమకూటస్యక చ్లేషు (పత్యం గేనరకిన్న రాః॥ 83 

అ న్యేతిలళకూటాళ్ళ్చ క_ర్తవ్యాస్తునిరంతరాః 

ఈదృ శీమంజరీ మామే విధేయాకూటనిర్ల తాః రత్రి 
(గీవాసార్దపడా[ పోక్తా నిస్తారాదస్టభోగికా 
అండకంద్విపదో త్సేథ మేకాదశపదాయతం॥ 84 
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చంది కాసార్టభాగో బ్బా విపారాన్నవభాగికా 

(తిపదఃకలళ ఃకార్యోవిస్తారేణో చ్చ యేణచ॥ 85 

వవంవిధంవిధ లే యో సహూవుకూటంవమనోరమం 

స్మకీడతిపుమూ౯ స్వే యావ త్కీడాపినాకినః! 86 

తాః 5 అంతస్తులతో చక_గా రచించవలెను. మొడటి 

అంతస్తు $ భాగములు చేయవలెను. దాని తరువాత ఒఓర్కొ.క్క- 

అంతస్తు 1/2 భాగము చొప్పున తగ్గంచుచుండవలెను. స్కంధము 1 

భాగము యొత్తుండవలెను. దానిని 10 భాగములు చేసి మిక్కిలి ఆంద 

ముగానుండునట్లు 5 లతలను రచించవలయునుః, హేముకూటము 

యొక్క కర సృకూటములయందును పంజరములయందును నరరూసపము 

లను కిన్ని రాదిరూపమ మూలను రచించవలయును. ఇతర తిలకముల 

మొక్క కూటములందును తప్పక ఆయా రూపములను నిర్భించుచుండ 

వలయును. కూటములయొక్క నిగ్రమమును మంజథియును ఇట్లు చేయ 

వలయును: గవ 11/2 భాగము యుత్తును విస్తారము 8 భాగములును 

అండకము 2 భాగముల యెత్తును 11 భాగముల విస్తార మును, చం దిక 

1 1/2 భాగము యుత్తును విస్తారము 9 భాగములున్యు కలశము ఎగ్గు 

కి భాగములను, విస్తారముకూడ శి ఫాగములును, ఇట్లు చక్కగా 

రచించినయడల పామకూటమగును. ఇది స్వర్షమున శివ సాన్నిభ్య 

మున నుండదగిన పుణ్యమును లభింప జేయును. 

(అనుబంధము 4కి, 44వ పటములు చూడుడు) 

16. సుభ దము 

అపరాజిత 168వ సూత్రము 

న్ బుత్వంకచం[ దవే దారి వేదర్తుగర్భఉచ్య తే 

శశ్లీచం[దళ్చం|దళ్చ (భమోభీ త్తిళ్చ్ళకల్పితాః॥ 22 

వేదకర ర్ల బుతుభ ద ముదకాంతేీఠ భూవీ.తం 

కశ్తేచసర్వ్యతో భ(ద్రం భచేచం[ చావలోకనం! 28 
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దిగ్భాగంమరాలశేీఖరం భఘంటాకలశ భూవీతం 

సుభ దోనామవిజ్లేయః సర్వక ల్యాణ కారక ౬1 94 

తా] చతుర శ మును 10-10 భాగములువేసి మధ్య 4.4 గర్భ 

మును, 1 భాగముచుట్టూ గోడను రచించవలయును, (థమము ] భాగ 

మున్కు వెలుపలి గోడ 1 బాగమును రచించి ముందు ముఖభ (ద 

మును విస్తాఠము 6 థాగనులును, కర్ణము 4 భాగములును జలాంశ 

రముతోగూడ చేసి కర్టమును సర్భతోభ దమువలెను, భదమున 

చం[ దావలోక నమును (పథాన శిఖరము 10 భాగములు. ఫఘుంట, కల 

శము మొదలైనవానితో రచించినయెడల సుభ దమగును. 

(అనుబంధను 45, 46 పటములు మాడుకు) 

77. సుభ దము మరియొక పద్ధతి 

సమరాంగణ $/వ అధ్యాయము 

న సుభ చా ఖ్యమధ(బూమః | పాసాదంభ దభ దకం 

సుభ దో౭ఒయమతః। పోలో భ్మేభదోయతో ఒన్వితః॥ 87 

చతుర శ్రీ కృ తేవే తే చతుర్షళవిభాజితే 
గర్భఃపోడశ భిర్యా -8 కందఃపషట్పదవి నృతః। 88 

భి త్తిఃసార్యత్పదవింళ త్యాత| తకందసమాకృతా 

కర్తాః(పత్యంగ కా న్వేణాం ప ల్యేకంపదవి స్తరాత్ ॥ 89 

ద్భ్యంకశోనుధ్యగవిస్తార ఉభ యోర్నిర్ష మఃపదం 

ద్వ్వంళ 8సరధ విస్తార ఆ| కాంతేపదనిర్ల మెః॥ 90 

డి(పదా బావ్యాభి త్తిఃస్యాద్ విస్తారేణనుకో భితా 

చతువృదాయతఃకర్టోో భ దంతస్యది(భాగికం॥ 91 

నిర్ల మెా౭_స్వా్యార్లభా?న సా ఫ్ర దేవంసుందరంకృతం 

క గేకోణాస్తుపది కా దితుసర్వానుకో భనాః॥ 93 
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నిర్షూఢవి స్తరః కార్యఃసార్థ పంచపదో న్నితః | 

ద్విపదోనిగ్లమ స్తత సర్వదికువిధీయ తే! 93 

సవిలాంత రక ౦కుర్యా దంత శేకర్ల భద యో।ః 

(పవిష్టంపడమా నేన పదనూ నేనవి_సృతం॥ 94 

ఊర (భూనమణై తస్య య థావద భిధీయ తే 

రాజవీఠంవి ధాతవ్యం భాగార్టెనాతినుందరం॥ 95 

ఊర్థ్వథా గేనఖురక వీఠంసా్యాచ్చతురంశకం 

ద్విపడఃకుంభ కో ల్సేభ; పాదోనం సా్యాన్మసూరకం। 96 

భాగాస్రనాంతరంప్మతం పాదోనాం కేన మేఖలాః 

పుడ్భాగము[చ్చితాజం ఘా భా గన గాసపట్టికా॥ 97 

మేఖలాంతరప లేచ _ప ల్యేకంపద శేసృలే 

పట్టాడధఃఖు రాదూూర్ల (౦ భాగా స్టకాదశాంతరం॥ 98 

రాజాసనంపదంపో క్ర ము తే భేనాతిశోభనం 

అన్థేనాత్యధి శే కార్యే ద్వేప దే వేదికో చృయః॥ 99 

పదార్లమాసనం కార్యం ద్భరంశ ౦ంచం| దావలోక నం 

ఊర్ల (మాసనపట్టస్య _స్పంభఃపంచపచానితేః॥ 100 

భరణం స్తంభశీర్ష ంచ పడేనస్యాత్సము చ్చితం 

ఛాద్య మేక పదంకుర్యాత్ పబేనై శేనపట్టకం॥ 101 

ది(పదఃభాద్యవిస్తాత ః పదేనై శేనలంబనం 

ఊర (మంతరష తస్యక భయా మో యథాస్థితం॥ 102 

చతుషృ బెషుక న్లేషు యేకర్షాఃపది కాఃస్థి తాః 

తేషాపరదకాఃకార్యావిస్తారో 'చ్బాయతేఃపదం॥ 108 

కలశోనంతథా[ గీవా పదా న్రనసము। చ్చి తా 

ద్విపదఃసింహకర్ణస్తు నిస్తారో చ్బాయ తఃసమం॥ 104 

శిఖరాధోవిధాత వ్యా” తిపదీకర్ట మంజరీ 

ఊర్ల లంచ తిపదాసాస్యాద్ ద్విపడాస్కంధవి స్తృతిః! 105 
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సార్గ భా గేనక ర్తవ్యం స్మగీవంకల శాండకం 

సింహ పొసాదవత్క క్షావి భధేయాఃళుభలత ణాః 166 

మూలవా నేనవి స్తీర్హా నిర్లూ ఢస్యో పరిస్థి తాః 

ద్వితీయళ్చృతృ తీయళ్ళ్చ తదూర్ధ్యంచసము, చ్చితః! 107 

కర సకలశాదూర్త రం క రవాగమూలమంజరీ 
కాఫ్ థ్ -ఏ బై 

విస్తారోదళ భాగఃస్యాదు చ్భాయో ద్వాదశాంళకః॥ 108 

ల తా భిఃపంచభిర్యుక్తా విచ్చిలే) శ్చాపికర్శృభిః 

పట్బాదో=ఒస్యప్ట్యృతఃస్క-ంధో గీవాజాస్యచతువ్సడా॥ 109 

విస్తా రేణసమాఖ్యాతా పాదోనంపదము చ్చి తా 

అండకంసాం[ ఘీ భా గన భవేత్ మడ్భాగవి సృృతం ॥ 10 

పాదానంచః] దికాభాగం కలశ కృ ద్విఫాగికః 

| పాసాదం యేనుభ దాఖ్యం కారయంతిసులతీఇం॥ 1ll 

కల్పకోటిసహ్మ సాణి భ(దంతేషోంశివా! గత; 

సర్యపాపశయకర్యక్రిషులో శేనుకీ ర్రితః॥ 112 

తా॥ సుభ్యదమనగా భ్యదమునందు భ దములుగలది. దాని 

యొక్క... లతణసు చెప్పుచున్నాడు, నలుచడర మ. గానున్న (పదేశ 

మును 14 భాగములుచేసి, గర్భము 16 భాగములును, కందము ( 

భాగములతోకలసి చుట్టూ గోడ 20 భాగములును, అచట కం? 
ముతో సవానముగా నుండవలయును. కర్ణములును (పత్యంగము 

లును 1.1 భాగములు చేయవలయును. వానియొక్క మధ్యవిస్తారమ 

2 బాగము లుండవలయును, రెంటియొక్క న్ర్షమము 1 బాగము 

రథముయొక్క_ విస్తారము ౩ భాగములు (పవేళము నిగ మముకలి 

యుండవలయును, వెలుపలి గోడ 2 బాగములును, కర్ణముయుళ 

4 భాగములును, భ్మాదము రి భాగములును, నిర్త్రమము 1/2 భాగమున 
చేయవలయును. కర్ష్మమున కోణములు 1 భాగమును అన్ని దిశ 

యందు చేయవలయులు. నిగూఢ ముయొక్కొ. విస్తారము 15 1/2 థా 
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ములును అచట నిక్షమము 2 భాగములు చుట్టూ. చేయవలయును, 

శర్మ ముయొక్క_యు భ| దముయొక్క_యు సందున జలాంతేరమును 

కల్సీంచవ లెను. (పవేశము 1 భాగమును 1 1/4 భాగము విసారమును 

యత్తు అదే కొలత యుండవలెను. రాజకీళము 1/2 భాగము చక్కగా 

చేయవలెను ఖురవీళము యెత్తు 4 భాగములును, . కుంభకము 2 భాగ 

ములునూ, మసూరకము 8/4 భాగమును, అంతరపషత్రము 1/2 భాగ 

మును, మేఖలలు లీ/4 భాగమును, జంథు 6 భాగములు (గాసపట్టిక 

1 భాగమును, మేఖల | భాగమును, అంతేరప్మడము 1 భాగమును, 

పట్టమునకుదిగువను ఖురమునకు పైెనను . 11 .భాగములుండవ లెను 

అదియే కొలతలో శెండవ పద్ధతి. రాజవీథము ఓ భాగము యత్తు 

చక్క-గానుండవలెను. వేదిక 21/2 భాగనులుండవఆలును. 'వీఠము 

1/2 భాగమును, చం! దావలోకనము 2 భాగము లును, వీఠముయొక్క. 

పట్టమునకు పెన స్తంభము $ భాగములును స్తంభముపైన భరణము 

యెత్తు 1 భాగము, ఛాద్యము 1 భాగముచుట్టూ కల్పించవలెను. 
పట్టము 1 భాగమును ఛాద్య విస్తారము 2 భాగములును, లంబనము 

1 భాగమును, దానిపైన అంతరప్మ తమును రచించవలెను. ఆ పైన 

కర్టామ-లు 4_4 భాగములుండవ లను. వానికి భ్మ్దదములును కర్ణములు 

1 భాగముచోొొపున నుండవలయును. వానియందు ఉపరథములను 

గూడ రచించవల యును. విస్తారము 1 భాగమును యెత్తు 1 భాగమును 

చేయవలెను, (గవ యెత్తు 1 1/2 భాగమును, నింహకర్ష్యములు విస్తా 

రము 3 భాగములును యొత్తుకూడ 2 భాగములును, శిఖరముకు దిగువ 
ళీ భాగములు కర్ణ మంజరిని రచించవలెను, స్కంధము విస్తారము 2 

భాగములును యెత్తు లి భాగములును చెయవభ యును. | గీవమ తో 

సహా కలశ ముయొక్క_. అండకమ 11/3 భా గమ్ము, కిరి ములు చ్చి = పూ 
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మొదట నిర యించిన ఫొలత| పకారము పెనకూడ చేయవలెను. 2వ 

అంతస్తునను, తీవ అంతస్తుననుఅ దే యెన్గున రచించవలెను. క్ష ముల 

యందున్న కిలశో ముల పైన మూలవుంజరిని రచించవలయును. మూల 

మంజకఠియొక్క విసారము 10 భాగములను, యత్తు 12 భాగములను 

లతలు కను విచితముగా రచించవలయును. స్కంధము 6 వొగములు, 

గన 4 భాగములువిస్తారనును యెత్తు 1 8/4 భాగములును, అండకము 

1! /జే భాగము యొత్తును విస్తారము 6 భాగములును, చం దిక తి/క్త 

భాగమును, కలళము 2 భాగములును ఇట్లు రచించిన యడల సుభడ 

వును (పాసాదమగును. అటుల నిర్మించినవారు సమ స్ప పాపముల 

నుండి తొలగింపబడి లోకమున కీర్తిగలవానై శివసాన్ని ధ్యమున 

న నేక కోట్లకల్పములు6దురు. 

78. రిపుకేసరి 
అపరాజిత 168వ సూ॥ 

న్లో! కన్లేద్వితీయముపరి సర్వతో భ దకంభ వేత్ 

ద్వి భాగం తిలకంకుర్యాత్. (పర భేచోరుమంజరీ॥ 95 

మత్తాలంబయుతంభ దం నాన్నూసరిపు శేసరీ 

హంతిసర్నాకరిపూళ్చా సౌ ఇహలో శేపర తచ। 26 

తా! కరమున పైన సర్వతోభ దమును తిలకము 2 భాగము 

లును | పరథమున ఉరుమంజరియాను వాతాలంబముతోడ భి దమును 

రచించినయెడల రిపుశేసరియగును. అది యిహపర సౌ ఖ్యము ల 

నిచ్చును. 

19. రిపుకేసరి మరియొక పద్ధతి: 
సమరాంగణ $7వ అధ్యాయము 

శో రిపు శేసరిసంజ్లో2.యం (పాసాదఃపరికీ ర్వ తే 

చతుర శ్రీకృతేత్నే లే భాగవింక తీభాజితే॥ 113 
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ద్విపదా బాహ్యా త్తిఃస్యాన్నధ్య భి త్తిళ్చ తావతీ 

(ఛభమణీద్విపడా కార్యా విస్తారాత్సర్వదిగ్ష త 114 

గర్నో2-ష్టవి సృృతఃకర్ష కందస్సార్ల భాగికః 

చతుర్భా గాయతంభ దం కుర్యాద్భా గేననిర్లతేం॥ 115 

రథకో=_సౌసము ద్దిష్టో విధాతవ్యళ్ళ ్పతుర్తి థం 

పార్శ్వ యోశ్చ పతిఠథాశార్యాసార్గపడా యత ॥ 116 
పడా న్టేనవిని ప్కాంతౌ రభేషు వివి ధేవ్వపి 

క రాయా మళ్ళ్చతు ఠ్భాగో ది(పదంకర్ణ భగ డకం॥ 117 

సదా ననవిని పాతం బావ్యాక సేవ్య వస్థితఠి. 

పదపా బేనవి స్తీ రం పవిష్టంపదమూ [తఠం[ 118 

శామ్యుంజలాంతరంమ ధ్యేశర్ష స్యతిలకస్యచ 

ద్వ్య్యంళ స్థిలకవిస్తారః పజేనై కేననిర్లమః॥ 119 

సువర్ణి తాఃన్యు స్తిలకా భదకోణవ్యవస్థి తాః 

అష్ట భాగంభ వెద దం పద్మ తయనవిసిర్ష తం! 120 

చతసృష్వుపితద్ ది కుక ర్హవ్యం స్తంభ భూావీతం 

ఊర్ల (మానమధథ|బూమః| పలిష తేంసుఖావహం।॥ 121 

జార ఏ(పనమాణంద్విగుణం క_ర్రవ్యంద్విక లాధికం 

భా శేకోనవింళ త్యా మ ధ్యే కార్యస్తులోదయః॥ 122 

వభ్యోమధ్యాద్ విధాత వ్యా వేదీబంధాఃసుకోభనాః 

చ్విపదఃఖురక 8సార్గం పదంతుకలకోశ వేత్ ॥ 128 

మేఖలాంతరప( లేతు కా న్యేసార్ధపదోన్న తే 

నవభాగోన్న తాజంఘాద్నిపదారూపవట్టి ౯ా| 124 

మేఖలాంతరప కేతు విదధితపదద్వ్యయం 

మధ్యంసా్యాత్ షోడశ ప దం మానంయఃఖురకో2. స్యచ॥ 125 

రాజాసనంతధథా వేదీ గద్య్వడాసనప ట్టకం 

పదైఃపంచభిశే తాని విద ధ్యాదూర్హ సఫమానతేః! | 126 
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చం|దావలోకనంకుర్యాద్ దిపదంభా గమానతేః 

ఉపర్యానదపట్టుస్య స్థంభఃస్యాల్ స స ప్తభాగికః॥ 

భరణం స్పంభళీర్ష '6చ ద్విపదం చోర్ట్యమానతః 

ద్విపదఃపట్టినిండః స్యాత్ శిపదళ్ళాద్యవి స్త సర 8॥ 

ఆార్త ర పమంతేరష తస్య సాం! పతం పరికీ ర్త లే 

చతుష్ప్దఃర్ష థ్చ్ంగ మాయా మో చ్చాయతీఃసమం॥ 

(్రీవాండకందభాగోన చంది కార్ధప దేనచ 

కలళ శ్చార్థభాగేన' ర్ట రృవ్యోఒతనసంశయః॥ 

అస్యోర్థ్వతః ప్రక: ర్భవ్యాద్వెతీయాకర్ణ మంజరీ 

తీపదాయా మేవిస్తార్లాగీవాండకలశాః పదం; 

భ డక శి తేద్వ్యకోవిస్తార స్తిల కేస్ట్టృతః 

ఉ చయ (స్రీ పద స్తస్య ద్వితీయఃస్యా త్తదూర్థ్య్యతః1 

సార్టడ్విపదథ (ర్యా యో విస్తారో ద్విపదః స్మృతః 

ప్తభాగోన్న తంతద్వద్ విస్తారాదష్టభాగికం। 

సింవాకర రృం(పకుర్వ (త్త సనూ త్రేమానపూర్వికం 

ఉరో మంజరీ కా శార్యాద్నితీయాతీల కోర (త్ 

అష్ప్టఖాగాయ తామూ వె నవభా గమితో చృయా 

తస్యాస్తుస్క.ంధవిస్తారో భాగ 8స్వాదూర్ల (పంచమైః॥ 

[గీవార్ట భాగము ల్పేధాద్ భా ణేనామలసారకం 

చం దికాచార్భ భాగేన కలకో భాగము చ్చితేః॥ 

ద్వితీ యాకర్ల శృంగస్యసా్యాదూ న్లేమూూల మంజరీ 

భాగ ద్వాదళ విస్తారాకలయాభ ఫధికోర్ల సతః 

స్కంధఃస ప్తపదః। పోక్సో! గీవాభాగసము చ్చి తా 

అండన్యద్య్యంశఉక్సేథో విస్తారఃస ప్తభాగికం। 
చం ది'కై కేన భాగేన కలశస్తుది'భా గికః 

లతానాగరికాకారా ్రనొన్యత్ క ర్నా తయోజయేత్॥ 

180 

131 

182 

133 

1854 

185 

136 

187 

138 

1839 



వవ భాగము: : 

యే౭స్ఫీక విజయమిచ్చంతీ భోగా,. సువిపులానః 

సర్వపాష్మపణాశొంచ కారో్యోవారిరిపు కేసరీ॥ 

తా॥ రిపుశేసరియొక్క_ లతణమును చెప్పుచున్నాడు. 

ఠ|శముగా చేయబడిన ద్రజెళమును 20 భాగములు చేసి వెలుప 

2 భాగములు, మధ్యగోడ ఏ భాగములు, (ఛమణి 83 భాగ 

గర్భము 8 భాగములును, గుహ 1 1/2 భాగము అందులోనే క్ర 

వచ్చును. భదము 4 భాగములును, నిర్ణవుము 1 భాగమును, 
ములను నలుదిశ లను వానికిరు నె ప్ప నెప్పుల (పతిరథములను 1 1/2 a 

చొప్పునను; వానియొకక నిర్ణ నుము 1/2 భాగమును, కర్ణ ముర 

విస్తారమును క్త భాగములుశోసి అందు 2 భాగములుమధ్య భ్ 

దానియొక్క నిర్లమము 1/2 భాగనును వెలుపలి కగ్గ మున 

వలెను. 1/4 భాగము విసారమును 1 భాగము (పవేశ మును 

నట్లు మధ్య జలాంతరము'ను చేయవలయును. ఇట్లు తిలక మున। 

జలాంతరమును చేయవలయును." తిలక ముయొక్క- విసారము 

ములును, నిర్చమము 1 భాగమును, భదముతో సహితము 

చేయవలయును, భ్మ్దము 8 భాగములు విసారమును నిర్రః 

భాగములను కలిగియుండవలయును. ఇట్లు నలువై పుల ఠచిల 

స్తంభ్వములనుగూడ రచించవలను. ఎత్తును. చెప్పుచున్నాడు 

పగ్రము యెత్తు విస్తారమునకు ెట్టింపుగాను 8వ వంతు. (పరక 
ముగాన్గు చేయవలయును. 19 భాగములు మధ్యఅంతేస్తు 

పొడవు, ఆ మధ్యనుండి వేదిబంధము అందముగా రచించవల 

అందు ఖురము 9 బాగములను, కలశము 1 1/2 భాగమును, 

అంతరపతము ఈ రెండునుకలసి 11/2 భాగము యెత్తు, 

భాగముల యెత్తు, రూపపట్టిక 2 భాగములు, మేఖల అంతర 
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ఈ మూడునుకలసి $ భాగములుండవలయును,. ఆసనపట్టము పెన 

స్తంభము 7 భాగములు, ఆ స్తంభముపైన భరణమును స్తంభ శీర్ష 

మునుకలసి 2 భాగములు. పట్టము ౩ భాగములు, ఇాద్యముయొక్క- 

విసారను లీ భాగములు, అంతరప తమునకు పైన కర్ణృశృంగము 4 

భాగముల విసారమును యెత్తుహూడ 4 ఖ్రాగములు చేసి ఆపైన (గీవము 

అండకము 1 బాగము, చందిక 1/1 భాగము కలశము 1/2 భాగ 

మును చేయవలయును, దానిపైన శెండన కర్ణ మంజరి విస్తారము తి 

భాగములాను, అదే యెత్తును ఆపైన (గీవము, అండము, కలశము 

ఈ మూడును 1 భ్రాగమును, తిలకమున భ్యదము 8 భాగములును, 

దానియొక్క- యెత్తు కి భాగములును, దానిపైన శెండవదడి 2 1/2 

భాగము యొత్తును, విస్తారము 2 భాగ ములు ను కలిగియుండును. 

సింహాశర్ణ ము 7 భాగముల యొత్తును 8 భాగముల వి సాఠమును 

చేయవలయును. తిలకముమైన రెండవ ఉరోమంజరి ఠి భాగములు 

ఆయతమును, 9 భాగములు యుత్తును కలిగియుండవలయును. దాని 

యొక్క స్కంధము శీ భాగముల విస్తారమును, (గీవము 1/8 భాగము 

ఎత్తు అవములసారిము 1 భాగము యెత్తు, చం డిక 1/2 భాగము 

ఎత్తు, కలశము ఎత్తు 1 ఫాగమును, కర్ణ శృంగముపై న రెండవ 

(పధానమంజకి, విస్తారము 12 భాగములును, ఎత్తు 14 భా గ ము లును 

స్కంధము 7 భాగములును, (గీవము 1 భాగము, ఎత్తును అండకము 

ఎతు 2 ధగములును, విసారము 7 భాగములును, చం దిక 1 బాగ 

మును కలశోను 2 భాగములును, లతలు నాగరపద్ధతితో చేయ 

వలెను, ఇతరమైన అలంకారములుకూడ చేయవచు చ్చును. ఇది విజయ 

నును, భోగములను ఇచ్చును. సమ స్తమైనపాపముల నళింప జేయును. 

(అనుబంధము 47, ఉరవ పటములు చాడుడు) 
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80. పుష్పకము 
అపరాజిత 168వ సూ తము 

న్లో! సుభ్మ దస్యచసంస్థాచే త దూ వేతదవస్థి తే 
క ర్లేచాష్ట్రదలంకుర్వా త్తీలకం వైవకోభనం॥ 

తద్వసంత మహోరా జ్యే పాప తే జన్నజన్నని 

పుష్పకఃపుపష్పుపకర యుకోవారాంగనా యథా॥ 

తాః సుభ దముయొక్క. కర్ణమున 8 దలములును తిల! 

రచించిన యెడల పుష్పకమగును. పుష్పక | పాసాదముకల రో 

వసంతర్తువువలె సమస్త సంపదలతో |పకాశించుచుండును. 

81. పుష్పకము నము౭యొక పద్ధతి 
సమరాంగణ శ్7వ అధ్యాయము 

శ్లూ॥ ఇదానీం పుష్పకంనామ (పాసాదమభిదధ్శ హే 

నిర్ణితో ధనదస్యా స్టేయఃపూర్వంవిశ్వకర్శణా॥ 

చతుర ,శ్రీకృ తేక కే చతుర్షళ విభాజిలే 
విభజ్య! తీపదఃకర్టం చ త్వారో ఒపివిదిగ్స తాః॥ 

కవోపకర గ ర్భాద్య సూతం లేనసమానిచ 
కం ర్ం 

ర కానిదత్త్వాసూ.తాణి తద గద్వితయఃస్థ తాః॥ 

సూ; తేణచతురఃక క్లా౯ దిక్ స్థాను త్పాద యే త్తతః 

చత్వాళో ఒనోపునఃక ర్లాః సంసిద్ధాఃసర్వవవిహి। 

వవమష్షదలా౯కర్లాన్ నృ త్తా నేవ పకల్పయీత్ 
లు at) ఆలి 

భాగ్య పవేళ విస్తారం కర్తాం తే వజలాంతరం॥ 

ఇాలాస్యాక్షట్పదాయామా | తిపదో2స్యాచ్చనిర్షమ 

ద్విపదా బావ్యాభి త్తిఃస్యాత్ వట్పదాక౭వవి స్ప ఎలక 
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కర్వీతత_తమ ధ్యెతు కందుంపోడశ ప్మతకం 

భి త్తికందాంతరా వేయ చ్చేషంత త్ స్యా. దృమంతి క్షా! పే 

పుష్పక స్వత లన్యాసః పంచ పుష్పొకృతిర్భ వేక్ ,. 

ఇదానీమూర్ల (మ స్ర్వైవకథ్య కేమానపూర్యకి on, 149 

వకోనతింశ దూర్ల (ంస్ఫ్యుఃపదాన్ పూరఠ్టంయణా(క్ర మం 

అతో బహిర్విధాతవ్యః వీఠబంధఃపద్న త్రయం॥ . 150 

ద్యయంకుంభఃసపాదాంశ 8 పాదోనఃస్యాన్నసూరక। . 

అ న్టేనాంతరప తంస్యాత్ కపో తావీచతత్సవూా॥ ..._.. 151 

మాలావిచ్యాధరీ శార్యా వు కృవాైై చార లంకృతా . | 

పదద్యాదశ కో ల్సెధః (సగు౭ః) స్యాత్ తులోదయః॥ 152 

అస్యమ ఖ్యేవిధాత వ్ వేవ్ బ- “ధద్ర్రీతాగికః __ 

పడార్థంఖురకంకుర్యాద్ భాగ నేశేనకుంభకం!॥ = 153 

మసూరకం పదా న్లేన మేఖలాపదమానతక$ ల 

వజ్భాగము (చ్చి తాజంఘా పువ్వకేపరికీర్హిత్కా. 154 
మరాల| గాహమక రైః పువృవిద్యాధ_రెరపి. 

సూ, శుక దై ర్స సమా కి ర్తాజాస్యజంఘావిధీయ లే త్మ 155 

భాగనె నై కేనభరణం భాగేనె కేనపట్టికా . 

మేఖలాంతరపష్యతంచ భాశోనై శేన చో చ్చీతం॥ 156 

ఊర్జ్వత_స్త్పలపట్టస్య పట్ట న్యోర్ధ్వస్యమ స్తకం 

భ్లాగెకాదళ కాతావత్ వి థేయాకర్ష చర్చి తా॥ 157 

భా ౫నరాననంస్వాద్ ద్విభాగా ద్వేదికో చితా 

భవేడాసనపట్టశ్చ భాగా స్రైనసమున్న తః . 158 

తా॥ పుష్పక (పానాడ లక్షణమును చెప్పుచు న్నాడు, 

జ అ ఓ మ ఇ టి ఫూర్నము విశ్వకర్మకు బేరునకొనంగినదని (పతతి చతుర్మళ, ప్రదేళ 

మను 14 బాగములుచేసి కర్ణము లీ బాగములు నలువె పుల, రచించ 



వలెను, కర్ణము, |పతిరథము, గర్భస్మూ తముతో సమానము గానుండ 

వలెను. నాలుగు సూ, (త్రములతోను చున రెండ్తు సూ తములతోను 

శ కర్ణ ములను రచించవలయును. మరియు నాలుగుదిశ లయందును 

శ క్ర కర ములను రచించవలయును. ఇట్లు రీ దలములను క ర్డృ ములను 

గుం|డముగాను 1 భాగము (పవేశ మును నిస్తారమును చేసి కర్ణము 

రమొక్కా (వర్ గాను జలాంతరమును చేయవలయును, శాల యొ pa 

విస్తారము 6 భాగములను దానియొక్క నిర్ణమము శి భాగములును, 

వెలుపలినోడ ౩ భాగములును, గుహ 6 భాగముల - విస్తారమును, ఆ 

గుహయొక్క మధ్యనున్న దలమును కర్ణ ముననున్న గువావర ఈ 

గుండముగా గీయవలెను. అప్పుడు వృత్తాకార చేర్పడ్డును. అది సమ 

సూ తముతోనుండును. దానియొక్క. నడుమ గుహ 16 దలములతో 

నుండవలయును. గోడయొక్కయు గుహయొుకో».యు నడును మిగిలిన 

(ప్రదేశము అంధకారిక యనబడును. పువ్సళముయొక్క_ తలమును 
ర పృుహ్పములవలెనుండునట్లు రచించవలయును. ఇకను ఎత్తును చెప్ప 

చున్నాడు. 19 భాగములకు మైన భాగములను మునుపు. చెప్పినట్లు చేయ 

వలయును. దానినుండీ వీభబంధము లి భాగములు, దాని పెన. కుంభము 

2 1/4 భాగమును, నుసూరకము 8/4 భాగమును అంతర 1/2 భాగ 

మును, కపోతములవరుస 1/2 భాగమును, నూలవిద్యాధరీ సమూ 

హాముతోను పువ్చపా స్ప సములతో నలంకరింపబడినట్లును రచించవ లెను 

మొత్తము 19 భాగములగును. అచ్చటిన్నుండి , దూలముయొక్కొ_ పె 

భాగమువరకు 15 భాగములుండవలయును. దానిమధ్యను వేదీబంధము 

శి భాగములును, ఖురకము 1/3 భాగమును కుంభకము 1 భాగమును 
మసూరకము 1/2 భాగమును, మేఖల 1. భాగమును, జంను ర భాగము 

లును, హంస, చేప, మొసలి మొదలై నవియును స పుస్సములు విద్యా 

టం యన్. అం ల J 
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మును, పట్టిక క్షే రాగమును, “మేఖల అంతరప త్రము ఈరెండు 1 భాగ 

మును మొ త్రము 1 భాగములు పట్టముయొక్క_ పైన వు స్తకమునుూ 

11 భాగములు స్మూత్ర పశారము చేయవలయును. రాజకీఠము 1 భాగ 

మును వేదిక ఎత్తు 2 కగములును, వీఠముయొక్కొ- పట్టము 1/2 

భాగము యిత్తును 'చేయనలయును. 

శ్లో చం(చావలోకనం కుర్యాత్ భాగికం(త్యంళ లంచితం 

ఆససస్యోర్ణ (తఃకుర్వాత్ స్తతిభంపంచపదంళుభ్ధాం॥ కేఫ్ 

హీర్యగవాణశంశీర్ణ ౦ ద్యయంసా న్లేకభాగతః 
య య 

గలపట్టశ్స భా గన మల్ల చ్చాద్యంద్వి భాగిక ౦" 16( 

భాగేనలంబితంత ళ్ స్యాత్ సుసృష్టంసుమనోర మం 

ఏతస్యోపరిభాగేన క్ర _రవ్యాఖాద్యపట్టి కా! 16: 

'పదేనై శకేనచాస్యోర (౧ కపో తాల్యం తరచ్చ్భ చే 

ఛాగమశ్కేనవి స్తస్తై పంచభాగసమున్న లే! 16 

శూర సేనం్య పకుర్వీత మధ్యవర్తావితోరణం 

మఠాల గాహమక రై ర్య్వరాహగజతుంండ కై ౬ 16 

వవమాదిభి రాకీర మవిందస్యోపరిస్టితం 
ల్ థి 

కోణంకుర్యాత్ పువ్పకూటం పుష్పకర్శనిరంతరం॥ 16 

చత సోభూమ యో2స్యన్యు స్తాంళ్చనూస్గనాఃపునః పు నః 

(పథ నా భూమి కాదూర్థ్వ్యం హీనంసాస్యాల్ పరాపరా॥ 16 

అద్యస్యకోణకూటస్య విస్తార స్రీపదఃస్య తే? 

పరేషాం పున రేపాంస్య్యాక్ష్ క్రణూదూనో2=0| ఘీణాం| ఘ్ణాః 

బాహ్యాత్స్చరస్పరంకేపమం శేనాంశేనయోజయీల్ 

మధ్యల తాస్యాకర్తవ్యా భాగవషక్కు.నవి స్హృశా॥ 16 

స్క_ం ధేద్విపదవిస్తారాం విద ధ్యాన్నధ్య మం జరీం 

హడ్డుణంసూూ తమా దాయ లతాశేఖాంసమాలివఖేత్ 1. 16 
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అ లేఖంచత తఃకుర్యాక్ సుళుద్ధంభాగ సుందరలి 

ఛా గేన వేదికో చ్చేథః పుడ్య్బాగఃస్క_ంధవి స్త స్టర్య॥ 169 

భావే వై శేనచ గీ వాద్వాఖ్యాంసామలసారకం 

విశాల పద్మసద్భశ ౦ వి ధేయంపచ్నశీర్ష కం 170 

చంది కాపద్మప్మ తాభా ద్వయ యేతక్పదో।చ్చితేం 

(త్యంళ ఃస్యాత్కక లశోన్న త్యా జనవై రవకుడ్శల*! 171 

చవంవిధంవిధ తేయః పుష్పకంసుమనోరమం 

తుషేతితస ిధనాధీశ 8 శుష్పై ర్యాతి త జేచ్చసః 172 

తా చం[చావలోళనమును 1 బాగమును లంబము కి భాగము 

లును చేయవలయును. పీఠముయొక్క- సెభాగస్తున _స్థంభము $ భాగ 

ములును, హీర గహణము 8 భాగములును, శిఖరము 1 1/2 భాగ 

మును గలపట్టము 1 భాగమును మల్ల కాద్యము 2 ఛాగనులునుు, 

లంబము 1 ఛాగముతోను చక్కగా నుండవలయును. డీనియొక్క. వై 

భాగమున ఇాద్యపట్టిక 1 చాగమును, కపోతావి అంతరష్మ తము 

విస్తారము 6 భాగములును, దానియెత్తు 5 చాగములు వేసి కూర సేన 

మును మధ్యనుచుట్టూ తోరణమును, హంసలు, చేపలు, మొసళ్ళు 

పందులు, వనుగుళొండములు మొదలగువానిత్రో నిండియుండవ లెను" 

ఇవి యన్నియును అలిందముమైన నుండవలయును. పువ్చములతో 

శోణమును రచించవలయును, ఇట్లు పుష్పములతో నే గ్రే అంతస్తులు 

చేయవలయును. మొదటి అంతస్తుకంకొ తక్కినఅంతస్తులు శిరా రక 

పాతికవంతు తగ్గుచుండ వలయును, మొదటి కోణమునందళలి కూటము 

యొక్క. ప్ విస్తారము కీ బాగములుండవలయును. వెలుపలినుండి త్నేపము 

ఒకొ-క్క-డానినుండి మఠియొళ్కాక్క_దా నికి 1.1 భాగము కలుప 

వలయును. నడువు లతయొక్క_ ముఖము 6 భాగముల విసారమును , 

స్క_ంధమున మంజరి విస్తారము ఏ బాగములు చేసి సూ తమును 6 రెట్లు 

చేసి లతాశేఖను లిఖంచవలెను, తరువాత ఆ లేఖమును శుద్ధముగాను 



16 భారతీయ మహాశిల్బము 

భాగములతో అండముగాను శేయవలయును. వేదిక 1 భాగమును 

స్కంధము యొక్క_ విస్తారము 6 చాగములును, గవ 1 భాగమును 

ఆమలసారకము 2 కూగములును, వికసించిన పద్శముతో సమాన 

ముగా పద్దుముయొక్క_ శిఖరముండవలయును చందిక పద్దష్మత 

నుతో సమానముశానుండవలయును. ఆ చందిక యత్తు 2 బాగము 

లును, కలశము: యెత్తు కి భాగములు. తామర మొగ్గవలెనుండవలెను 

ఇట్లు అందముగా పుష్పకమును రచించినయెడల కుబేరుడు సంతో 

పించి శుభములను సంపదలనొ సంగును, 

(అనుబంధము 49, 50 పటములు మాడుడ్చు, 

82. విజయభ్మదము 
అపరాజిత 160వ సూ! 

శె హేమకూటస్యసంస్థా నే తేదూ వేతదవస్థి తే 

క్తేకు ర్యాద్రి సతిలకం శీసరీచధ వేదథ॥ 29 

కర్లేనందనపర ళ్లంతం తిలకంత[తకాఠయేత్. 

"ఛేషంచపూర్వవద్ జ్ఞేయం నాన్నూ విజయభ దకః 80 

తాః హేనుకూటమునే కర్ణమున 2 తిలకములను శీసరియును 

రచించవలయును, కరమున నందనమువరకు తిలకొవమును చేయవలను. 

మిగిలిన పనులన్ని యును మునుపటివ అనే చేయవలయును దీనిని 

విజయభ| దమందుర, 

83. విజయ.భ దము మరియొక పద్దతి 

సమరాంగణ ఫో?వ అధ్యాయము 

శ్లో (బా మోావిజయభ। దస్య సుభ దీస్యచల శుణం 

వళ్గుభఃషణుఖ స్యాయం బవ పుణ్య విథాయకి 8 178 

చతుర శ్రికృ లేవే తే బాష్టావింశ తిభాజికే 
క ర్యాదస్టపదంకర్షంభ దంచాస్యచతువ్బదం॥ 174 
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పదేనై కేననిర్వ్యాతం సర్వళో భాపగయంవిథిః 

ఉదశకాంతరకంకార్యం పదకు పంపదాయత్రం॥ 175 

దళ భాగాయతంభ దం కార్యం తిపదనిర్లతం 

దిముఏవంవి ధేయః స్యాన్నుఖ తో ముఖమండపః॥ 176 

(తిపడా చాహ్యుతో భిత్తి (సుపదా చాంధ కారి కా 

మధ్యే పాసాదమానంతు క్ర _రృన్యంహోడ శాంళ కం॥ 177 

కర్తాళ్చతుష్పదాఃకం బే భ(దా ణ్యేపాంపదద్యయం 

ని పాం తానిపదేనన్యుః కందక రా శ తానిహ్॥ 173 

పషట్బదంమధ్యరంగంస్యాద్ ద్విపద శ్బాస్యనిర్ష మః 

కర్ణ శాలాంతరంయత్ స్యాత్ కండగర్భోవిధీయ తే। 179 

ది(పడాకందభి ల్తీఃస్యాద్ గర్భో ద్వాదళ్ భాగికః 

ఊర్ల (మాన మిహ పో కం ద్విగుణంది(క లాధిక 01 120 

చతుర్భంశ తిభాగాం తే తులో|చ్చాయస్యమధఢ్యతః 

డార్ద మానంతుయత్ పోకం | గీవాండాడ్యంతతో బహి:॥181 
య న 2 

కారనృంతులోదయం సా్గచ్చ 'వేదీబంధో2౦ళ స ప్తకం 

(తిభాగంకుంభకంత త సార్టభాగోమసూరక 8॥ 133 

భా గేనాంతరప తంన్య్యాత్ సార్గభా ౫న మేఖలా 

జంఘాద్వాదళ్ భిర్భా గై నాం శావాగలపట్ట కా 1883 

అబ్ద్బప్మతేం చభాగార్థం సార్ల భా గావరంఢథి కా 

భా గేనాంతరప(తంస్య్యాద్ రూపకర్శసమాకులం[! i184 

ఊర్షధఃపట్ట యోర్మధ్య భాగ్ భా గైకవింళ త 

అతో మధ్యాాద్ ఏ ధ*తవ్యం ద్యివదం రాజసఫీఠికా॥ 185 

వేదీచతుప్సడా। పోక్సా భా గేనాసనపట్టకః 

పదద్యయేనసా సేన కార్యంచం (దావలోక నం? 186 
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ఉచ్చాలకముథా భాగా భాగాహీర| గవాణమాసురం 

ద్వ్యం శాపట్టా చ్చితిర్భాగ చతుహ్కె-బావ్యూవి దంతి! 188 

శా! ఎక్కువగా భడములతో గూడిన టె డెన విజయభ్యదము 

యొక్క లతుణము-ను చెప్పుచున్నాడు, వీని కధిపతి షణ్ముఖుడు. 

ఎక్కువగా పుణ్యమును లభింపజేయునది. చతుర|శ| పదెళమును 268 

భాగములు చేస కర్ణము 8 భాగములును, ఆ కర్టమునకు భ|దము 4 

భాగములును, భదముయొక్క- నిర్భమము 1 భాగమును, ఇట్లు 

నాలుగు మూలలయందును రచించవలయును జలాంతరము (పవ 

శము 1 భాగమును చేయవలయును. భదముయొక ్మ విస్తారము 10 

భఛాగములును దానియొక్క నిర్షమము శి భాగములున్సు ఇట్లు నలు 

నెపుల రచించవలెను. ఎదురుగా ముఖ మండపమును .నిర్మించవ లెను, 

వెలుపలి గోడ 8 భాగములును, అంధకశకారిక లీ భాగము లును, మధ్య 

గర్భగ్భ వాము 16 భాగములును, కర్ణ మునుండి కందము 4 భాగము 

లున్కు ఆ కందమునకు భదము 2 భాగములున్కు కందమునందలి 

భ(దముయొక్క- నిర్ణమము 1 భాగమును, కంద కర్ణ ములను అనుసరిం 
చిన భ(దములన్నిటికిని ఒక్కొ_శు కొలత యుండవలయును. మధ్య 

రంగము 6 భాగముళలును దానియొక్క. నిర్తముము 2 భాగములును 

చేయవలయును, కర్ణ శాలలో నుండునది కందగర్భమగును. కందము 

యొక్క గోడ 2 భాగముల విస్తారమును గర్భము 12 భాగములు నలు 

చదరమును ఆగును. ఇక యెత్తును చెప్పుచున్నాడు, విస్తారమునకు 

ఛెట్టింపుచేసి మరల నొక భాగములో రివ వంతును కలిపి యెత్తు చేయ 

వలయును. దూలముయొక్క_ పెభాగమువరకు యొత్తు 24 భాగములు 

మధ్య నుండవలయును, పై ఫొలతలో [గీవము, అండము మొదలైనవి 

వెలుపలనుండవలయును. దూలముమైన వేదీబంధము 7 భాగములు, 

దానిలో కుంభము లీ భాగములు మసూరకను 11/2 భాగములు, 
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అంతరస తము 1 భాగము, మేఖల 1 1/2 భాగము, జంఘు 182 భాగ 

ములు, గలపట్టిక 2 భాగములు, అంధకారిక 1/2 భాగము, వరండిక 

1 1/2 భాగములు, ఆంతరష్మతము 1 భాగము రూప చ్చి త్రములను 

రచించవలయును. పై పట్టము | కీందపట్టములయొక్క. నడుమ 21 భాగ 

ఛాగములుగాచేసి రాజవీళఠమును 2 భాగములు చేయవలయును. వేద్ 

4 భాగములు, ఆసనపట్టము 1 భాగము, చం చానలోకనము 2 1/2 

భాగములు, స్తంభము 9 భాగముల యెత్తు, నానావిధములైన ప్మతము 

లను రచించవలయును. భరణము 1 భాగము, శిఖరము 2 భాగములు 

ఉచ్చాలము కి భాగములు, హీర గహణమును, మసూరమును కలిసి 

2 భాగములును, పట్టము 4 భాగములును, మరియు వెలుపలి విస్తార 

మును చెప్పబోవు శ్లోకముతో నన్గయించుకొనవలెను. 

నో ద్వ్యం శాస్యాలం బనో స్థ్వతు రూపకం వెకపటికా 
లం Po 0. ee 

సాచభాగ| త యేణస్యాత్ సుస్టిష్టాసాధుచి తితా। 

కర్షక శ్థేషుళ్ళంగాణాం విస్త తిక్షిపదా భవేత్ 

ఊర మానం (తిభాగంస్యాద్ (గీవాండకల శ్రై *సవా॥ 

మ ధ్యేచతుష్పదాకర్షాదురో మంజరికాభ వేక్రి 

ఆ| చాయ కషట్సుడ స్తసా న్ వాం డంద్విపదో(చ్చితం॥ 

భా గేనకలకో తేధః స్యా బేవంకర్ణ నిర్నితిః 

కర్ణా .. పిండి కా కార్యాభ ద దే శేతథో చ్చితః। 

క _ర్థవ్యఃస స్తభిర్భాగైః సింహకర్ష్యః సుచర్చితః 

కర్ణద్వయేత థాళ్ళం గే త యోరూర్జ్వ్యంచతుర్జిళ ం॥ 

ఉరోమంజరికాయామా దుదయో దశపంచచ 

తసా్యాళ్చాష్టపదః స్కంధ [గీనాభాగసమున్న తా॥ 

నీ జ డ్విభాగమం9డకం కార్యం చం దికాపదము, చ్చి తా 

_'తీపదా*శలశా "సేషూం మధ్యగాంతర మంజరీ 

189 

190 

191 

192 

193 
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లతాపంచక సంయుకా చర్వాయాః।కియయా న్నితా 

భాగవింశ తివి క వ్ క 'రవ్యామూలమంజరీ॥ 196 

చ్యావింశతిసముక్సేధా స్క-ంధో ద్వాదశ భాగికః 

మధ్యాల తాళూర సేన కర్శరరూపసమా కులా॥ 197 

(గీవాసాక్టపదో త్సేథా కార్యాధ్యిపదమండకం 

భా గేన చం. దికాంకుర్యాత్ కలశ ంతు చతువ్పదం॥ 198 

వకోన। తీంశదండో2౭. యం. (ఎవాసాదః రుభలతు ణం 

మట్బ్పదంవీఠమా ఖ్యాతం చరితంపూర్వకర్మవత్ ॥ 199 

ఆరోగ్యం పు_తలాభశ్చ ఛ వేద్ విజయ కారిణాం 

తేషాంతుమ్యతి వడ ఏక్ ౧ భ క్యా యేవిదధత్యముం! 200 

తా॥ పట్టముయొక్క_ వెలుపలి విస్తారము 2 భాగములును చాని 
వైన రూపకము 1 భాగమును పట్టిక తీ భాగములు లెస్సగా చితింప 
బజియుండవలను,. కర దృములయొక్క కర ములయందలి శృంగముల 

విస్తారము 2 భాగములు, దానియెత్తు 8 గములు, గవ అండము, 
కలశము ఏనితోసపహ+ కర్ణ ము నుండి నుధ్య ఉరోమంజరి. ఓ భాగములు 
విసారము, ఎత్తు 6 _గమలు రక, అండకము 2 భాగముల యెత్తు 
కలశము యెతు 1 "భాగము, అట్లు కర్ణములను రచించవలయును. 
కర్ణములో సగము నిర్లనుమును భద దేశమున నుంచవలెను. ఎత్తును 
అచే (పకారము చేయవలయును. నింవా కర్ణ ములు విస్తారము 7 భాగ 

ములును యెత్తుకూడ అదే కొలతలతోను 6 ర-చించవలయును, ఇట్లు 

నలుమూలల 'యందుండన అను. శిఖరమునను నలుమూలల నుండ 

వలెను. ఉరోమంజరి 15 భాగముల విసారమును, స్కంధము 8 భాగ 

ములును, గవము 1 భాగమును అండకము 2 భాగములు ను, 
చం దిక 1 భాగమును కలశములు శి ఫాగములున్కు, మధ్యనున్న 

మంజరి 5 లతలతోను చక్కని పనితనముతోను చేయవలయును, 
(పథాన మంజరి 20 ఫాగముల వీసారనును, 22 భాగముల యెత్తును, 
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న్య_ంధము 12 భాగములును, మధ్యలతే యుద్ధము మొదలగు చిత 

ములతోను, (గోవ 1/2 భాగము యెత్తును, అండళము 2 భాగముల 

చయిత్తును, చండిక 1 భాగమును కలళ్ము శే భాగములును, 29 అండ 

కములతోను కాస్తో క్ష పకాఠముగాను వీఠము 6 భ్రాగములును చేని 

చని హణ్ముఖుడు సంతోషీంచి ఆరోగ్యమును, పు తలాఖ మును, 

(అనుబంధము 51, 52వ పటములను చూడుడు) 

4. శ్రీనివాసము 

అపరాజిత 168వ సూ తేము 

శౌ (పతిరథోజర్ల నిపూ_సః నంస్థానే శ్రీ ధరస్యచ 

(కమమూాన్హేపరిత ర జ్య క చ్దేవెసర్యభ దకం! | 

తదూర్థ్వముదకంకర్యాత్ (ప్రమా గేనప్ఫథుత్వవళ్_ 

స ప్తవింశతిభ కృంచ పృథు భఖ్నుభదకాకృతిః1 శ్ 

ద్వితీ మూభూమికొమూార్స్నీ తతోమాడాళ్ళతుపి_కాః 

ఇ సెల చ . కశళ్ళభ బే పకర్తవ్యా ఊస్వైమధ్యచతుమ్క్ కా॥ లతే 

మత్తదారణభాడ్యయుగ్ ఘంటాకూ శై రలంకృ తా 

ఛ్మదోద్ద మాళ్ళ్చవృంగో నమూ ఉాద్యా శ్చాద్యథూమి కా॥ లశ 

(శ్రీనివాస స్తదానామ యత్రవైరమ తే ధువం 

భు క్ష్యర్థంచ పక ర్హవ్యకః (పొసాదః నుర పూజిత4।॥ B35 

తాః (శ్రిధరమునందు (పతిరథములు 1/8 భాగము నిగమ 
మును, కర్ణ మున రథములు లేకుండ భ్మదములును, ఆపెన జలాంతర 

మును, విస్తారము యెత్తు సమానమ.గాను, విస్తారమును 27 బ్రాగములు 

జేసి భదములవలె రచించి, రెండవ అంతస్తున శిఖఠమున 4 మాడము 
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మ త్తీకారణ ఛాడ్యమును, ఘంట, కూటములు మొదలై నవానితో 

నలంకాళములాను, ఛ్మదములయొక్క_ పైన శృంగములను, మాడము 

మొదలై న ఛాద్యములును, అంతస్తులును క లి గియుండిన చో 

'శీ/నిచాసమగును, చేవపూజిత మైనది. 

85. శ్రీనివాసము మరియొక పద్ధతి 

సమరాంగణ $7వ అధ్యాయము 

న్లో అధునా;న్లీ/నివాసా ఖ్యః (పొసాదూసమ్యుగుచ్య లే 

తృ _ప్హ్యర్గ మేవ] క్రియకే జయ శ్రీ, స్ప తతిష్షతి॥ 

చతుర ,శ్రీకృతేవే శే భ కే౭_ప్రాదళ భిఃపదైః 

అంధారికాచభీ త్తిశ్చ పబే ద్వే ద్వేయథా కమం wu 

గర్భ శ్చవట్సదఃకార్యః శ్రీ/నిచాసస్యనుందరః 

కం చేన్యుర్ష్విపడాఃకర్షాభా గేనసవిలాంతరం॥ 

భ్ డంచతుహ్పడం కార్యం పదేనై శేననిర్ల తం 

బాహ్య్యాఃస్యు్రీ పదాఃకర్ల్షాభ టై)ళ్చద్విప దైద్యుతా:; 

భ దంచతుష్టుక స్టైమ పబేనై శేననిర్ల తం 

కోణకో ణాళ్ళ్చక ర్హవ్యాః పదస్యార్థంసమా యాః, 

ప బేనాంబుపధిః కార్యః (పవే శాద్వి సృ తేరపి 

విస్తారాత్ వట్స్పదంఇ| దం పడద్వితయనిర్ల మం॥ 

సలిలస్యాంత ర కార్యాః తిల కాద్య్యంళ వి సృ తాః 

పద్దేనై కేనని ప్కాంతాః కోభితాశ్చారుకర్శణా।॥ 

ఊర మానమథ[బూమః శ్రీ/నివాసేయథా[ క్షనం 

ఖురకసో్యో చ్భితిశవీ తపొదొ నంపదమిమ్య శే! 
On ణా a - 
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వీరో క్సేధశ్చతుర్భాగః ఇశ్రీ/నివానేభ చేదితి 
'వేదీబంధస్యఖురళో భాగార్దేన నసమున్న తేః॥ 91( 

కుంభకఃసార్ల భాగోన పదా శ్టేనమసూరకం॥ అలల కళ 4 ఇళ 

అలం లంట ఆలు ౪౪ ఇచట 2 పేజీలు (168, 169) జీర్ణ మైనది, 

“త యో రాహత్యఉపప పంజాశొః భోశానష్టాఃసంభావ్యంశ” 

ea» vv "oa ౪ tas ౪ 90 క 

'తా॥ చతుర ళ (పసబెశమును 18 భాగములుచేసీ అంభారిక ఓ 

భా౫~నులున్కు గోడ 2 భాగములును, గోడ 6 భాగములును, కందము. 

నందు కర్ణములు 2.2 భాగములును, జలాంతరము 1 భాగమును, 

భ దము శ భాగములు దాని నిర్షమము 1 భాగము, వెలుపలి కర 

ములు శీ ఫభాగములును, వొసియొక్క భ్మాదసులు 2 భాగములు. 

నాలుగు క్ట ములయందలి భ్మ్దముయొక్క- నిర్షమము 1.1 భాగము 

అన్ని కోణములయం దును రచించవల యును, జలమార్లమును 1భాగను 

చేయవలయును. వానియెత్తు 12 భాగము, (పవేశమునుండి విస్తా? 

మును అంతే చేయవలయును. భ భ|చము విస్తారము 6 భాగములును 

నిర్హ్రమము 9 భాగములును, తిలకమునుండి జలాంతరము 2 భాగను 

లును, నిర్హమము 1 భాగమును, ఆందనుగా చేయవలయును. ఎత్తున 

చెప్పు చున్నాడు, ఖురకము 8/4 భాగమును, జాడ్యకుంభము 1 1 

భాగము, అం౭తరప్మ త్రేము 1 భాగము, మేఖల 1 భాగము వీఠము 

ముత్తు ఉ భాగములు, వేదిబంధముయొక్క_ ఖురము 1/2 భాగమును 

కుంభము 1 1/2 భాగమును, శుసూరకము 1/2 భాగమును సేయ 

వలయును, {ఇచట కొంత శిధిల మైనది 

. (అనుబంఢము క్కివ పటము మూడుడు 
శా తా 
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86. సుదర్శనము = పుస్పశిఖరము 
పరాజిత 168వ సూ! 

it పుహ్పకస్యచసంస్థా నే త దూ వేతదవస్సి తే 

భ| దకంకర్గతిలకం ఛేస్యాత్ సింహశ రక 1 86 

సుదర్శన స్తదానామ కర్తవ్యంవిమ్ణుమందిరం 

(కీడ తేవిష్ణ్టులో శేచ సేవ్య లేసుర యోపష తాః త్ 

చతుర శ్రీ/కృతేవే కే౭_ష్టకర్లా భిన్న సూ తతః 
కర్షారాచభ వేత్కర్షీ ఉభయకర్ణ మధ్యతః॥ లిరి 

కూటావృతఃపంచభూ మో ఫఘంటాకలశ భూ వీ.త; 

త దూపంమండపంవీఠంలభ కే౭.నంగక ర్మచః వీరో 

'తా॥ పువ్పకమునందు భ్మదమును, కర్ణమును, తిలకమును, 
“దమునందు సింహకర్ష ములును కలిగియున్నచో సుదర్శనమగును. 

తంర క్రో (పజేశమును భిన్న సూ తములతో రి కర్ణ ములగునట్లు చేసి 

రృములో సగము పంజరనును రెండు కర ర ములమధ్య రచించి ఇట్లు 

+ టనులతో 5 అంతస్తులవర కు చేయవలయును. ఐదవ అంతేస్తుశున 

ఏంట, కలశను మొదలై నవి రచించిశేని సుదర్శనమగును దీనివలన 

'ష్షులోక మును పొందగలరు. దీనినే పుష్పళిఖరమనియును చెప్పుదురు 

మరాంగణయందు సుమారు 50 న్లోకములకు మెగా నవ్యమైనందున 

)నికి రెండవ పద్ధతి లభించ లేదు. 

$్ర7. సురసుందరము 

పరాజిత 168వ సూ తము 

ఖ్ ద్వితీయకం[కముంత్య శ్వా పూర్వవదిపు కేసరీ 

జు అ త రండి అంటావ్ లంలో కంల AN 
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చేస కర్టములయందలి భ| దములను దిశలయం బే రచించిన+ 

సుందర మగును, 

డీ. సురసుందరము మరియొక పద్ధతి 

సమరాంగణ $వ అధ్యాయము 

అ 00 పంజరాత్ (తి భా గేనతు భాగస్య అప్పళ్ళంగస 

అస్ట్రళ్ళుం గేషుళ్ళం గశృంగాంత రేసవిలాంతరం 

అన్న్యోన్యళృ్ళంగనిప్కాసో భాగేనై శేనశస్యశే॥ 

దశ భాగాయతంభ్శ దం చతుక్హాం శేననిర్షతం 

ఏవ మేపతలచ్చందః కధితఃసురసుంద లే! 

ఊర (వానమథ| బూ మో భాగళుద్ద్వ్యాయథా కమం 

వీఠా దార భ్యవిస్తారాద్ డ్విగుణాస్యాత్సమ న్నతిః॥ 

ఉపవీ కేస్యలంకుర్యాద్ భాగ మేకంసమున్నతం 

ప చేనపాదహీ నేన గజద్వారసమున్న తిః 

ఉ చ్చికిర్హాడ్యకుం భస్య సార్ల భాగావిథధియకే 

కలకోం(తరప కేచ పాదహీనపదోన్న శ్రే! 

అస్య- చోర ర్భ ్రంతుక రై పదార్ధిం_్రాసపట్ట్ కా 

అవ ద్రుత పోర కః మూలభూతో 2.ఖీ వాస్తు 

రకశ్చపదార్దేన సార్ల భ్రానోవముసూరక। 

కాగే శీనకలశః సమవృత్తో౭_తిసుందరఃః 

భాగంసపాదంకుర్వీత మేఖలాంతరపత్రశే 

వడ ఎనో చ్చి కాజంఘా భాగార్థం గాస సపట్టికా'! 

కన్తేచైశేన భాగేన భా గార్భం కుముదోభ వేత్ 

భా గేనహీరకంకుర్యాద్ 'యథాశో భా పజాయలే॥ 

ఏ _. _ కుల. కీ ఆద యాజ నూ వనీ చన టిం 
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తన్న ధ్యేసా ర్థభాగంతురాజాసనంచపట్టకం 

ఉజ్య్వాభాగా వేదికా భాగ స్యార్ధమాసనపట్టక 8॥ 

భాగంచం[ చావలోకంస్య్యాత్ స్పంభమాసనమూార్డని 

నివేశ యేత్ పంచభాగం భరణంభాగికంత త 1! 

భాగ మకంసము బయో న నీర క్ర కంద్విగుణాయతం 

పట్టు; స్యకు రాదు ల్సేధం భాగమర్దసమన్వితం! 

సార్ల భాగద్యయం'బొవ్యాం త దూపం తూత్సలం మీ వేత్ 

ఉ్యైభాగాళాద్యకస్యో నై కార్యావాసనపట్ట కా 

నిరాజమానాసా కా ర్వారూ ప గాపామరాల కై 8 

మేఖలాంతరప( లేతు థాగా ద పసమన్నిశే। 

భాగద్య యేనక_ర్తవ్యా ద్వితీయా మేఖలాబు ధైః 

కూటాన్యతఃపరంకుర్యాల్ క ర్శయుక్తానిపర్మతః॥ 

కూ శుషుకుర్యాత్ | పత్యేకం సింహకర్ష సమన్వితం 

ఉకోమంజరికాతానిభవే బేపం యథ్యాక్రమం ॥ 

అప్టాండక ం(తయంతను వడండంస్యాచ్చతు హయం 

చతురండంద్యయంకృళ్వా త్వేవంక క్షైవిదుర్భు భా | 

నవాండకానితుర్యాని విస్తారేణపదద్యయం 

సార్గంభవతి పత్యేకం సారము చై్చైఃపదద్యయర॥ 

ఏవం ని ప్కా-ంత మేకై కం (స్యాత్ ) పదంవాంళ మండక 6 

వృింహాకర ర మడు (బ్బా యో భచెస్వ్యాత్ొప్ప ప వని _స్టృతీః॥ 

ద్వితీయ శ్చతురంతళ్చ శోభిత శ్వారుకర్మణా 

తృతీ యోద్విపదః కార్యః సింహకర్షోమనోరమః। 

ని ఫారో మూల మంజర్యాక్చతుర్లక పదోభ వేల్ 

భాగస ప్త్పదశో చ్చేతు నగాతృ భిఃపద్దకోశవత్ ॥ 

స్కంధశ్చాష్టపదః్న పోక (గీవాసార్టపదో చ్చితా 

ద్విపద శ్చాండకొ ల్సేధళ్చం (ది కార్థపదోన్న తాః 
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కలశం! తిపదం(పాహు ర్మాతులుంగ సముద్భవం 

మ ధ్యేతుమూలమంజర్యాః కురీ(త శిఖర తయం॥ 

సులెఖంను[ పసన్నంచ సర్వ బేశివిభూవీ.త౦ 

వట్సంచాళ త్ భ వేదన్నిన్నండ కానాంళతద్వయం। 

వనం! ఇహ్టాఒజయనూఖా్యాతః (పాసాదో ఒండకవూానతః 

నత్త మేకోనస ప్తతా్యాయుతంసా్యాన్నధ్య మే పునః॥ 

ఏరో త్తరంశతం[ పాహు ర౭డకానాంకనీయసి 

మందారకునుమా కారా కే తానిసురసుంద రే, 

కుర్వాధ్ యఏనం|పాసాద మిదృశంసుర సుందరం 

సవైరించంయుగళతం సూర్యలో కేమహీయతే॥ 

తా॥ (ఇచ్చట కొన్ని శ్లోకములు లేవు) పంజరమునుండి తి భాగ 

ములచేత 8 శృంగములకు 2.8 భాగముల చొప్పునను వానిమధ్య 1-1 

భాగము జలాంతరమును చేయవలయును. ఒకొ-క్క-దాని నిర్షమము 

1 భాగము చేయవలయును. భ్మదముయొక్క విస్తారము 10 భాగము 

లును, అందలి 4ప భాగము నిర్హ్రమమును, ఇట్లు తీలచ్చందమును నిర 

యించవలయును. ఇక యొత్తును చెప్పుచున్నాడు. వీఠము మొదలు 

కొని శిఖరాంతమువరకు విస్తారమ.నకు రెట్టింపు చేయవలయును, ఉస 

వీఠమునుగూడ రచించపలయును. ఉపవీఠము యెత్తు 1 భాగముండ 

వలయును. ద్వారను యొత్తునకు ముప్పాతికవంతు (అనగా 1 భాగము 

కంక తరుగు) తక్కువగా స్తంభముయొక యెత్తును చేయవలెను, 

జాడ్యకుంభము యత్తు 1 1/2 భాగము, కలశము ఆంతరపతముక లసి 

8/4 భాగము, దానిపైన (గాసపట్టిక 1/2 బాము, పట్టికయొక్క- 

వీఠను యెత్తు (పథాన వీఠము ననుసరించియుండవలయును. ఖురము 

1/2 భాగము వమసూరము 11/2 భాగము, కలశము 1 భాగము, 

సమానమైన వర్తులముగా నుండవలెను, మేఖల, అంతరప తము ఈ 

శెండునుకలిని il 1/4 భాగమును, జంఘ యెత్తు 6 భాగములు, (గాన 
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పట్టిక 1/2 భాగమును, కరము 1 భాగమును, 'కుముదము 1/2 కాగ 

మును, పరము 1 భాగమును, శోభను 1 భాగమును, మేఖల అంతర 

ప్మతము l 1/2 భాగము చేయవలయును. పైన 12 1/2 భాగముల 

మాదట, మధ్యమమును అందు 1 1/2 భాగము పట్టమును రాజుసైన్య 

మును చ త్రించవలెను. వేదిక 2 భాగములు, పీఠపట్టము 1/2 భాగ 

మును, చం దావలోకనము 1 భాగము, వీళఠము వెన స్తంభమును ర 

భాగములు చేయవలెను. దానిపై భరణము 1 భాగము, విస్తారమును 

యెత్తు 1 భాగమును, శిఖరము 2 భాగముల యొత్తును, పట్టమునకు 

యెత్తు 11/2 భాగమును, వెలుపల 2 1/2 భాగములును, ఆ రూప 
మున పద్భమును రచించవలయును. ఇాద్యమ- యొక్క పె భాగమున 

ఖీథమురమొక క పట్టమును 2 భాగములు చేయనలయును. దానియందు 

నానావిధములై న (పతిమలను మొసళ్ళు, వాంసలు మొద లైనవియును 

ర'చచించవలయును. దాని పై భాగమున మేఖల, అంతరపతేము ఈ 

చెండును 1 భాగము చేసి రాపచి తములను రచించవలయును. డాని 

నున మేఖల 2 భాగములు చేయవలయును. తేరువాత కూటములను 

చేయవలయును, అందు చక్కని పనులు చేయవలయును. కూటముల 

యందు సింహకర్ష ములను ఉరో మంజరిని చేయవలయును. నమూడన 

అంతస్తుపెన 8 అండకములను, నాల్ల్షవ అంతేస్తుపెన 6 అండకములను 

తరువాత రెండూ అంతస్తులకును కీ. గ్ దోొప్పున 'అండకములను రచించ 

వలను, క ర్టములయందిట్లు రచించవన'లఅను. 9 ఆండకములను సమమైన 

విస్తారముతో 2 భాగముల చొప్పున చేయవలెను. తరువాత 11/2 
భాగము చొప్పున విస్తారమును 2 1/2 భాగము చొప్పున యెత్తును నిర్ష 

వుము 1.1! భాగమును అండకము 1 భాగమును, సింహకర్ట ము ఎత్తు 

6 భాగములును, భదమున యేటవాలు విస్తారమును, రెండవ సింవా 
కర్ణము యెత్తు 4 భాగములును, మూడవ సింవాకర్ళము యెత్తు 2 భాగ 
ములును అండముగాచేయనవలయును. నురూలమంజరియొక్క. విస్తారము 
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14 భాగములును, ఎత్తు 17 భాగములును పద్దకోశమువలె సుండరము 
గాను స ప్తమాతృకా రూపములతోను రచించవలయును. స్కంధము 
5 భాగములును, గవ 1 1/2 భాగమును అండకముల యెత్తు 2 భాగ 

ములును, చం డిక 1/2 భాగము యత్తును, కలశము ళీ భాగముల 

యెత్తును, మాడీఫలమువలె అండముగాను చేయవలయును. మూల 

ముంజరియొక్క_. నడువు తీ శిఖరములను రచించవలయును, చక్కని 

ేఖతోను అందముగాను చవేయనలెను. వురియు నానా ేశొలంశార 

ములతో చితరచనమును చేయవచ్చును. 256 అండకములు కలది 
(శెప్టము. 169 అండకములు కలది మధ్యమము, 101 అండకములు 

కలది అధమము, వుందారపువృమువలె అండకములు చక్క గానుండ 

వలెను, ఇట్టి (పౌొసాదమును రచించినవారు (బహ్మ్న్మలోకమున నూరు 

యుగములుందు రు, (కొలతలు సరిలేవు) 

80. నంద్యావర్తము 
అలీ 

(6 పరాజిత 168వ సూూతము 

॥ చతుం,శ్రీకృ తేవె. కే కర్గాంతేన త్రీకంభ చేత్ 

అస్టచత్య్యారింళ దం శై ఃపరిధించ పక ల్పయేత్ ॥ శ్ర] 
34 

విదితుది తీుభ దాణచతుప్పాడా నికల్పయ్త్” 

పృ ధక్ కళ్షళ్చద్విపడా నకైకంభ దకాంత శే॥ 42 

ద్వి కమోద్దే (తు శేఖాశ్సభ (బేవై సింహక స కాః 

పంచభూ మో స్ట్వైశిఖరం ఘంటాకలశ ఖభూషుతం।॥ జ్తీస్రి 

త దూపంమండపంవీఠం నాన్య తే)వంస్యయా పతీః 

నందశేసచిరంలో కేనంచా్యావ ర్తఃస ఉచ్యతే। 44 

తా, నలుచదరపు పదేశమును కోణముయొక్క_ చివరకు 

ర్తులముగా శేఖనుగీచి దానిని 48 భాగములు చేయవలెను, దిశల 
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యందును, మూలలయందును భదములను 4.4 భాగములు చేయ 

వలయును, కర్ణ ములను 2.2 భాగముల చొప్పున రి చేయవలయును. 

వరుసగా రెండు రేఖలను లిఖించి భ|దములయందు సింహకర్షము 

లును, అయిదవ అఆతస్తువైన శిఖరము, ఘంట, కలశము, మొదలైన 

వానిచే అలంకారముగాను చేయవలయును, అదేవిధముగా ముందు 

మండపమును, అధిష్థానమును చేయవలయును, ఇతర (పదేశము 

లందును చక్కని రూపములను రచించవఆయును. దీనిని నంద్యావ ర్త 

మని చెప్పుదురు, 

(అనుబంధము $54 కరవ పటములను చూడుడు) 

00. నందా నిన రము మరియొక పద్ధతి 

సమరాంగణ 57వ ఆ ధ్యాయము 

నో నందా్యావ రృమథ్యబూవమః (పాసాడంనృపనృద్దిదం 

భూషమితంనాగళన్యాభిర్వల్ల భం పృథివ్భుజాం * 

చతుర శ్రీకృశేకే కే దళ ధా పవిభాజి తే 

పడద్య్వయమిదంయక్నాదాదాయ। బహ్మణఃపదాత్ ॥ 

నృ త్తంసమా లిఖేద్ద ర్భ మన్యోర్థ 0చతురంభ వేత్ 

ఖా గెనచతురో భిత్తి ర్భాగేనసా సిద్ [భమంతికా॥ 

భాగేన బాహ్య భి త్తిఃస్యాత్ పదపం చక వర్థి తా 

కందో ద్విభాగంకుర్వీత పుష్పు శేఖరకంతతః॥ 

ద్విపదా బాహ్యత ఃక ర్షా విధాత వ్యాస్తువర్తులాః 

యథాగా(తంవిధాతేవ్యాః స్వస్తి కాక్సతీయళ్ళ తే॥ 

చత్వారో రధి కాకం చే కా భక ణే చతుష్టయం 

పంచథఖాగాయతంభ దం సార్థ ఫాగవినిక్షతం।। 

భ దాంతపాతినీకుర్యాత్. (పత్యం గేపదసమ్మి తే 

"ఫసుంభ్యదంతుక ర్హన్యం నిసా రేణ| తిభాగికం। 
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భాకస్యాన్టేనవి స్తీర్ణం తధా భాగ్య పవేశకం 

ఎత త్పేమాణంక ర్య మివా పౌళ్హైర్టలాంతరం॥ 
టు అవి జజ 

తలచ్భ్చందానుగంభ| దం నంద్యావ _కేయథఛా కమం 

జోర్ల (మానమథ(బూ మో నందా్యావ రాయధా[ కమం 

సార్ట్వభాగద్వ యో చ్భాయమా సనంస్యా త్తదూర్థ (తే ః॥ 

కార్యస్తులోదయ స్తస్య మ ధ్యేభా గై సథాష్టభిః 

తులోదయస్యమ భ్యేస్యాద్ వే దీబంధోద్విభాగికః॥ 

భాగిక కుంభ కో కేధో మేఖలాకల శాన్వితః 

చతుర్భాగాభ వేజ్ఞంఘా భాగికం భరణంభ వేత్ ॥ 

మేఖలాంతరప్మ శ్రేతు భాగేనై శేనకల్పయీత్ 

పా దెనరాజాసనంస్యా దూర్గ (తః ఛేదపట్టకః॥ 

వేదీసాష్టపదో తేధా ఫవాగవా చేనచాసనం 

భా గాస్టేననణంకు ర్యాత్. భాగంచం| దావలోక నం॥ 

పాదోన। తీపడః స్తంభః పల్ల నెరుపకో భితః 
ద్ర ; ను హీర గహణలీర్ష ంచ కుర్యాద్భాగసము। చ్చితి | 

పట్ట మేక పదో క్సేధం ఛాద్యకం ది(పదా యతీం 

భా గేనకుర్యాదుపరి పట్టి కాంచాఠతుకర్శణాం। 

అంశాం స్రేను చ్చితఃసింహకర్షః స్యాచ్చతుఠాయతః 

భూవీతఃశూరనేనాచ్చ సచకారో క౭_తికోభ నః॥ 

విస్తారాద్ ద్విప బేళ్ళంగే సార్ధభాగద్వ యూ, చ్భిశే 

అస్యోర్ల (మన్యశృ్ళంగంస్యా్యత్ సదృశోచ్చపరి స్తృతి॥ 

(పత్యంశేషుచకూటాని సార్ధాంశో[(చ్య్భాయవంతిచ 

ద్వితీయఃసింహకర్ష ఃస్యాక్ సింహకర్ష స్యమ సే॥ 
క కాలి ౨ 

తతఃశ్చం గేతృతీయః స్వాచ్చతుర్థ స్తస్యచొపరి 

పషుడ్భాగవి సృ తాక క కూటసామూలవమంజరీ॥ 
జాలి కాం థి 
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స ప్తభాగో చ్చి తాచస్యాత్ స్కంధ స్యాత్సపదో చ్చి తిః 

స్వాదు రో మంజరీమరాల మంజర్యామధ్యసం[ శ యా॥ 

భాగ శ్చతుర్భిర్విస్తారః పడ్ళి శ్చాస్యాఃసము(చ్చితిః 

కల శాండక సంయుకా క రాభ్యంతర మంజరి! 

సాాదండ వై కవింశ తా నందార్టివ ర్తఃసుల వణ; 

భక్త్యా యేకారయం త్యేనం నండా్య్యావ ర్హమను త్తమం 

విమానంశుభవారుస్యా శ కలోకం(నజంతితె॥ 

శా! నందా్యవ ర్త పాసాద లశ్న్షణము చెప్పుచున్నాడు. చతు 

ర|ళ (పదేశమును 10 భాగములుచేసి అందు మధ్యనుండి 2 భాగములు 

చుట్టూ వృత్తము నేర్పరచవ లెను. దానిపైన చదరము నమర్చవలెను. 

నోడ 1 భాగమును, దానిచుట్టూ [భమంతిక | భాగమును, వెలుపలి 

గోడ 1 భాగమును చేయుచు, ఆ వెలుపలి గోడయందు 5 భాగములు 

విడిచి పెట్టవలెను. కందము 2 భాగములు పువృమువలె నుండవలెను. 

వెలుపల కర్ణములయందు గం డముగా 4.4 చొప్పున రథికలునుః 

భ్మదముయొక్క_. విస్తారము ఈ భాగములును నిర్చమము 11/2 భాగ 

మును, భో దముయొక్క- చివర 1 భాగము (పత్యంగమును వచవేయవల 

యును. మిగిలినది భ,దము చేయవలయును. అనగా తీ భాగముల 

వీసారమును 1/2 భాగము నిగ్రమమును చేయవలయును. జలాంతరము 

1/2 భాగము విస్తారమును 1 భాగము పవేశమును చేయవలెను. తల 

చ్చందము ననుసరించి భ్మాదమును రచించవలెను. యెత్తును చెప్పు 

చున్నాడు. దానివైన వీళము 21/2 భాగములును, దూలముయొక్క. 

చెభాగమువరకు 8 భాగములున్కు దూలముయొక్క మధ్యకు వేది 

బంధము 8 భాగములును, కుంభము 1 భాగము యెత్తును, మేఖల 

కలళము వీనితోకూడి యుండవలెను. జంఘ 4 భాగములును, భర 

ణము 1 భాగము మేఖల ఆంతరపతము ఈ రెండును 1 భాగము, 
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రాజవీఠమును 1 భాగము రచించవ లెను, దానిపైన భేదమును. పట్ట 
మునుకలసీ 1 భాగమును చేయవలయును. ఆపెన వేదిక 8 భాగము 

లును, వీఠము 1/4 భాగమును, నతీము 1/2 భాగమును, చందావ 

లోకనము 1 భాగమును, స్తంభము 2 8/4 భాగములును, దానియందు 

పల్లవములను రచించవలెను. హీర| గహాణమును శిఖరమును కలసి 
1 భాగము చేయవలయును. పట్టము 1 భాగము, యెత్తును, ఛాద్యము 

2 భాగములునుు దానిపైన పట్టిక కి భాగములు సుందరముగా రచించ 
వలయును, సింవాకర్ట ములు 4 భాగములును, సేనాయుద్ధమును మిగుల 

సుందరముగా చి తించవలెను. శృంగము ఏ భాగముల నిసారమును 

ఎత్తు 21/2 భాగములును, డానిపెన మరియొక శృంగమును సమాన 

మెన యొత్తుతో శచించవలయును. (పత్యంగములయందు కూటము 
లను 1 1/2 భాగము యెత్తు చేయవలయును. శెండవ సింహాకర్ట్ణ ములు 

సించాకగ్గ ముల యొక్క తేలయందుండవలెను. వాని శిఖరమునందు 

మూడవ సింహకర్ష్యములును, ఆపెన నాల్లవ సీంహకర్ణ ములును, 

ఆపైన కర్ణకూటనములయందు మూలమంజరి విస్తారము 6 భాగము 

లును, ఎత్తు 7 థభాగములును, స్కంధము యెత్తు 10 భాగములును, 

నమురూలమం జరియొక్క మధ్యను ఆ(ళయించి యురో మంజరియును, 

ఆ మూలమంజకి విస్తారము 4 భాగములును, ఎత్తు 6 భాగములును, 

అండకనముతోను, కలళమ తోను కూడియుండవలెను. కరములసందున 

మంజరియున్కు ఇట్లు 21 అండకములతో నంద్యావ రము లశుణయు క్ర 

ముగా నుండవలెను, ఈ (పొసాదనును రచించినవారు దివ్యలోక 

నుఖములను పొందుదురు. 

(అనుబంధము 56, 57 పటములు చూడుడు) 
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91. పూర్ణ పాసాదము 

అసరాజిత 168వ స్తూ తము 

నో తె తాష్టాదశ ఛాభ ే  వేదాంశ కర్ణ వి సరః 

కర్లి కానక భాగాస్యాద్ భదంతాష్టాంశ వి స్తరం॥ శస 

భ దావలోకనంకుర్యాత్ భి త్తిక స్టైషుకర్షి కాః 

కనే దసర్వతో భం (శ్రీ/వత్సస్తస్యకర్షి కా॥ 46 

అర్జోదయేచాది భూ! స్యాచ్చేషా వైపాద భా గికాః 

తృతీయాభూమికాచోశ్హే తతోమాడాన్ని వేళ యేక్॥ 47 

సార్గచతుర్భూమియు క్షః పూర్ణ సాకి సర్వ కామదః 

పూర్చస్వర్షనుఖంలో కే స్వవ్రవాభూవిశాసనం॥ 48 

తా॥ తే తమును 18 భాగములుచేసి కర్ణము ఉ భాగములును 

కోర్టిక 1 భాగమును, భ|దము రి భాగములునుచేసి, భో దమున చం దావ 

లోకనమును, గోడ మూలలయందు కర్టికలును, కరమున సర్భతో 

భ|దమును, (శ్రీ వత్సమునందు రచించినట్లు కర్ణిక లును, మొదటి 

అంతేస్తున 1/2 భాగమును రెండు, మూడు అంతస్తులయందు 1/4 

భాగమును చేయవలెను, మూడవ అంతేస్తుపెన మాడమునుండి నివేళ 

నును చేయవలెను. నాలుగు అంతస్తుల పెన నొక యర్ధ భాగముకలిగి 

యుంజెనేని యది పూర్ణ పాసాదమగును. అన్ని కొ'రికలనిచ్చును. 

"దేవలోక సుఖముల నొసంగును. 

92. పూర్ణము మరియుక పద్ధతి 

సమరాంగణ 57వ అధ్యాయము 

న్లో | పొాసాదనుధవవ్య్యామః పూర్ణ ఃపూరితవాంఛితం॥ 

వందితంకిన్న రైర్యు క ర్మనుష్య పితృ వల్లభం 

చతుర శ్రీక్ళృ లేకే తే దళభాగవిభాజితే॥ 
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విసారాద్ ద్విపదోగర్భ; కార్య్యాభి త్తిస్తు ఫా గికా 

ద్విపదంక ౦దభ దంచ నిర్ణ మో౭_స్య్యార్ట భాగిక 8॥ 

నోధనాదితుసరా(ను ద్విపదా చభమంతికా 

పదికా బాహ్యుభి త్తిస్తు ద్విపదాకర్దృ వి స్ఫృతిః॥ 

ఆయ త్యాచతురో భాగా వండి ల్తేర్వినిర మః 

భ దంసుకో భనంత స్యావిధాత వ్యంద్విభా గికం॥ 

కర స్తుపదికాపకుభ దంభాగార్ష నిరతం 
సలాం BG Oo 

జలాంతరంతుభాగార్థమాయామ వే పయోఃసమం॥ 

చతుర్భాగోవల భ్యస్య గర్బోభి త్తిస్తు భా గికీ 

యావమాయుర్వి త్తగో స్త్రీణాం వలభీకీ ర్తికార యేత్ ॥ 

పూర్వతఃకార యేద్ దారం చతుగ్ష ర్భెఒతమందినే 

ఉఊర్జ్యమానంతువమ్యామః (పాసాదస్యాస్యసం[ పతిః 

వీళఠంద్వి భా గికం కార్యం వెదీబంధోడి(భాగిక 8 

జంఘాపద చతువ్యు.ంచ కోభితాయాపకర్శణా॥ 

పడద్వయంతుక ర్థవ్యం హీరంసాంతరప తకం 

కలశాండక యు కానా ము బాయ స్రీ పదోబు థైః॥ 

క్ర రృవ్వః క ర్ట శృంగాణాం సర్వేపొమవిమానతః 
౨ లా 

చతుపష్పదోచ్చావలభ ఫఘంటాకలళ సంయు తా॥ 

మల్ల చ్బాద్య తయంకుర్యాక్ష్ కర్ణ ళ్ళంగస్య-వోపరి 

యు క్రమంతరప లేణ భాగో చ్య్బాయంపృ థక్ పృథక్ ॥ 

భా గేనై, కేనభుంటాస్వాడ్ ఖా గ భ్యాంకల శాండ కే 

సమూలకల శేక చై సూ తంసంపాత యేద్భుధః॥ 

మల్ల చ్చాద్యం విధాత వ్యం సూ తేణై కేనలాంఛితం 

(పాసాద మేవం పూర్షాయుద్యఃకుర్యాద్ భకిమానితం।। 

ఆ స్తకామఃసపురువః శర్యలో శేమహీయుకే।। 
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తా॥ పూర్ణ|పాసాద లతుణము చెప్పుచున్నాడు. చతుర శో 

(వబేళమును 10 భాగములు చేసి గర్భము ౨ భాగములును, గోడ 1 భాగ 

మును కందము 2 భాగములును కందమున భ| దమును రచించి, 

దానియొక్క. నిర్హమము 1/2 భాగమును, ఇట్లు నలువైపుల చేసి 

(ఛమంతిక 2 భాగములును, వెలుపలి గోడ 1 బాగమును చేయవలెను 

కర్ణముయొక్క- విస్తారము 2 భాగములును, ఆండకమునకును గోడకును 

నిర్హమము నిసారములో నాల్లవవంతు, దానిముందు 2 భాగములు 

'భ దమును రచించవలెను. కర్ణము భాగము, భ[దము 2 భాగములు 

వానియొక్క_ నిర్రమము 1/3 భాగము, జలాంతరను 1/2 భాగము 

విసారమును అబే ఎత్తును చేయవలెను. వలభి నాల్లవ భాగమును, 

గర్భము 1 భాగము, గోడ 1 భాగము చేయవలెను తూర్పున ద్వార 

మును రచించవ లెను. మందిరమున నాల్లవవంతు గర్భముండన లెను. 

ఎత్తును చెప్పుచున్నాడు, అధిషానము 2 భాగములు, వేదీబంభము 

ఇ భాగములు, జంథు 4 భాగములు, రూపచి తములతోనుండవలెను. 

కరము అంతరషతేము ఈ రెండునుకలసి 2 భాగములు, అండకము 

సొలశముకలని 8 భాగములు, అన్ని కర్ణ్యములకును థృంగములుండ 

వళెను, నలభి యెతు 4 భాగములు, ఘంట, కలశములతో కూడి 

యుండవలెను, కర్ణ శృోంగముల మైన మల్ల చ్య్భాద్యములు లీ రచించ 

వలను. అంతరప[ తముతో మల్ల చ్చాద్యము 1 బాగము చేయవలెను 

ఘంట 1 భాగమును,  అండకము 1 భ్రాగము కలశము 1 భాగము, 

_పథాన కలశము కర్భమునుండి సూ త్రముతో పరీహీంచి నుల్లచ్బాద్య 

మును రచించవలెను, ఈ [పాసాదమునే వరుభ క్రితో చేయుదురో 

వారు ఆయుష్యుమును కోరికలను పొందుట యీశాక శివలోకమున 

చుందురు, 
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సదారక్షము 
అథి 

ఇళ లత 
థి 

అపరాజిత 1638వ సూ 

నో సుదర్శనస్యసంగ్థా నే త దూ పే పేతదవస్థి తే 

క్ర శ్లేచసర్యతో భం సతునిద్దార్థకోభ వేత్ 1 49 

తా॥ సుదర్శన | పాసాదమున, కోర మున అంతటను భ|దము 

లను రచించినయడల సీద్ధార్థక మగును. 

94, సిద్దాద్ధకము మరియొక పద్ధతి 

సమరాంగణ $7వ అధ్యాయము 

వో సిర్దార్థమథ వయో మః సర్వకా నూర్థసిద్ధిాదం* 

కాగూూఃసిద్ధ్యంతి యత్క_ష్తరివాలో శేప ఏర తేచ 

చతుర కేస మేడే (కే విభ క్రేదళభిఃపటైః। 

కుర్వీతషట్పద ౦గర్భం కుడ్యం చాస్య చతుప్పదం 

ఛా గేనై శేన భమణేం బావ్యాభి త్తించభాగికేం! 

కుర్వీత దింపదా౯క రాజ్ శాలాంపడ్భిఃప దైర్బుధః 

తదూ ర్థ్యంకర్ణ శృ్ళంగంచ యథాశో భం పకల్పయేత్ ॥ 

(తిపదంనిక్ష మం తస్యాళ్చతువ్కీళ్చ చతుర్షి శం 

మ భ్యేబహిళ్చకుర్చిత తసా్యాద్వార చతుషస్ట్రయం॥ 

ఉన్నత౦బ్రాగవింళ త్యా మానమస్యోోర్ట్వతో భవేత్. 

తిపదః వీఠ బంధఃస్యాద్ ద్విగుణో _చ్బాయ బాహ్యుతః॥ 

సార్షం భాగద్య్వ్యయం కారో వేదీబంధస్తుశో భనః 

అర్ధకుం భైకమ ఫ్థెచ మేఖలాంసమసూగకః! 

జంఘాసార్థచతుర్భాగా కార వ్బాయేణకొ భనా 

అకిల్ ౨ ఎట ల. కానాల “ఐవీ... టాన్ 



కొర భారతీయ మహా శిల్పము 

ఖుర కాద్ మేఖలాయావత్ స పభాగాంతరంభ వేత్ 

భాగాభ్యాంరాజవీఠంచ కుర్వాద్ వేదీంచసాసనాం! 

(తి భాగం స్తంభముక్నేధాత్ భాగస్యా న్రేనహీరకం 

భాగార్లం స్తంభశీర్ష ౦న్యాద్ భాగఃపట్టస్య-చోన్నతః॥ 

సూర క్ష చ్బాద్యోది(భా గఃస్యాద్ భాగేనై కేనలంబనం 

శ్చంగో త్పేధ క్రి భాగళ్ళ్చ కలకాండకనంయుతేః, 

చతుర్భాగోన్నతః సింహాకర్ణ ఃషడ్భాగవి_సృృతః 

కుర్వీతళృ్ళంగ యా రూర్ణ (0 కోభనాంమూాలమంజరీం ౪ 

అష్టభాగ పవి న్త్ర్తూం నవభాగసము చ్చితాం 

స్క౦ధఃపంచపదోజ్లే యో (గీవాచార్టపదో చ్చి తా! 

అండకంభాగమా త౧స్వాదూర్ల (౦ఛా గెనచం| దికా 

వర్తులఃసమవిస్తారఃక లశ స్తు తిఖాగిక 8॥ 

భ చేవరాటకా శే హ క ర్భవ్యాహేమకూ టవల్ 

యః కుర్య్యాక్స్ కార యెద్యస్తు సిద్దార్థం సర్వకామదం 

సభ వేఠ్సర్వకామా ్విః శివలో శేచళాళ్యతః॥ 

తా సిద్ధార్థ ముయొక్క-_ లకణమును చెప్పుచున్నారు. చతుర శో 

(పదేశమును 10 భాగములు చేసీ గర్భము 6 భాగములు, గోడ 4 భాగ 

ములు, (భమణి 1 బాగము వెలుపలి గోడ 1 భాగము, కర్ణములు 

ఏ భాగములు శాల 6 భాగములు, దానిపైన కర్ణ ళ్చుంగమును 

యిష్టము వచ్చినట్లు చేయవచ్చును. నిర్లనుము కీ భాగములు, నలు 
చైవుల నాలుగు రచించవలను. లోపలను వెలుపలను 4 ద్వారము 

లను కల్పీంచవ లెను. ఎత్తును 20 భాగములు చేయవలయును. వీఠము 

కి భాగములు విస్తారమును యెత్తు దానికి “రెట్టింపు చేయవలయును. 
వెలుపల 2 1/2 భాగములు వేదిబంధమును చేయవలయును. కుంభము 

1/2 భాగము, మేఖల నుసూరకముతో 1/2 భాగము, జంభు 41 [2 
భాగములు, యెత్తు మేఖల ఆంతీరప తేము 1 భాగము ఖురకొను 
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నుండి మేఖలవరకు 7 భాగములు రాజసేన 2౨ బాగములు, వేద్ వీఠళ 

ముతో సహా చేయవలయును. [స్తంభము యెత్తు కి భాగములు, హీర 

కము 1/2 భాగము, స్థంభశీర్షము 1/2 బాగము, పట్టము 1 భాగము 

సూర్య చ్చాద్యము 2 బాగములు, లంబము 1 భాగము, శృంగము 

యెత్తు 8 భాగములు, కలశము అండకము దీనితోసహో సింహకర్ణ ములు 

యత్తు 4 భాగములు, విస్తారము 6 భాగములు, శృంగనములయొక్క- 

పె భాగమున మూలమంజరి విసారము 8 భాగములును మెత్తు9 భాగ 

ములునుు స్క_౦ధము 5 భాగములును, గవ 1/2 భాగమును, అండ 

కము 1 భాగము, వానిపైన చం దిక 1 భాగము కలశమును గుండ 

ముగాను విస్తారముతో సమానమైన యొత్తుగాను చేయ వ లెను. 
ఛ్మాదము వరాట లకుణముతోను హేమకూటమువలె రచించవలెను,. 

ఈ సిద్ధార్థకమును “ఎవ్వరు రచింతుకో వారు సమస్తమైన కోరికలను 

భాందుదురు. అట్టి వా రెల్లప్పుడు వివలోకముననుందురు , 

(అనుబంధము శకి 59వ పటములు చూడుడు) 

95, శంఖవరద్ధనము 

అపరాజిత 163వ సూ+ 

శ్లో వృ త్తంపూర్వవత్సరిధా చతుర్వింశతి భాజితే 

శ స్తాడ్య్యం ౪ అస్ట్రక రా అంత రేకర్షి కాఃపదా 8; 50 

శంఖావ_రసమంమ ధే వి తానందివ్య భాషణం 

త దూపంశిఖరంకార్యం శ్రంఖావ ర్హంచమండపం॥! స్టో 

శ ంఖవర్దననావా 2 సౌ క ర్హవవిహ్టుమందిరం 

కర్తాయాయా ద్విమ్షులా' కే యావదా భూతే సంప వం॥ రడి 

తా॥ పూర్వమునలెనే గుండముగాశేసి 24 భాగములుచేసి 



కే ఆఆ దుఆ లాలీ రం FSI తం 

విం 

ట్లును శిఖరమునుచేసి ఆటులే మండపమునుగూడ యెదురుగా రచించి 

న-వో కంఖవర్గననుగును. దీనిని రచించినవారు. విమ్షులోకమున చిర 

కాలనుందురు. 

(అనుబంధము 60, 61 పటములు చూడుడు) 

96. శంఖవర్ధీనము మరియొక పద్ధతి 
సమరాంగణ 57వ అధ్యాయము 

న్లో అభథాభీధీయ తేసర్య పాపమ్ను ఃళ ౧ఖవర్టినః॥ 

ఆలయఃసర్వ చే వానాం | పాసాదో భూభ్ళ తాం వీయః 

చతుర కేస మేకే| శే భుజకర్ట విశోధితం ॥ 

వర్తులం కారయేత్ పశ్చాత్ సర్వకోలో చేషులాంఛితం 

విస్తారాన్దో భి వేద ద్ద ర్భో యచ్చేషంం లేనభాజితః, 

దగుణంకార యేదూర్డ (0 భాగవింళ తిభాజు తే 

తులోద యోఒష్టభాగఃస్వాద్ ద్వాదళాంశాచమంజరీ 1 

కుంభకం కలశ ందాగబ్యాం కపో తాలీంచకల్ప యేశ్ 

పంచభాగో చ్చి తాజంఘా అ|గే=స్వ్యా| గాసపట్టి కొం, 

మేఖలాంతరఠప। శేచ భాగేనై కేనకార యేల్ 

భాగార్భం కార యేత్ (పొజ్జః శంఖావ ర్హకమంజరీం॥ 

శంఖవ ర్తకకూటాంళ్చవిదధీతస్వవి స్పఠాత్ 

శత వాస్తువిభ క్లే సిక యావ్యమానానుసారతః॥ 

స్మ-౦ధోవి భే యో గీవాచ భాగార్దేనసము చ్చి తా 

చం దికాశిరసా సార్గం శార్యాసార్గపదోన్న తా॥ 

డ్విపదఃశలశో చ్చాయః క_రృవ్యఃళ౦ఖవర్ణ నే 

గర్భసా్యా చ్భాదనంకుర్యాత్. శంఖావ ర్త్వవితానకం॥ 

యఃశ 0 ఖవర్ణనంకుర్యాల్ సభన క కి చిరంమహీ6 

వళ గాచాస్యసతతం భవే ల్లమ్మేకృశాంజలిః 
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తా॥ సమస్త పాపములను పోగొట్టునట్టి శంఖివర్ణనము యొక్క. 

ల.కణమును చెప్పుచున్నాడు, ఇది సవు స్ప బేవతలకును | పియమైనది 

నలుచదరమును చక్క_గాచేసి నాలుగుమూలల యందున్న గుర్తులనరకు 

గుం డముగా చేయవలయును. పిస్తారములో సగము గర్భమును చేయ 

వలెను. విస్తారమునకు రెట్టింపుగా యత్తునుచేసి దానిని 20 భాగములు 

చేనీ అందు తులయొక్క- సె భాగమువరకు రి భాగములును, ఆపైన 

మంజరి 12 భాగములును చేయవలయును. కుంభము కలశము 2 భాగ 

ములును, కపోతములను చేయవలెను. జంఫఘ 5 ఫాగములును, దాని 

మధ్యను (గాసపట్టికను మేఖల ఆంతేరప్మ తము 1 భాగము చేయవలెను 

శంఖమువలె నుడిగల మంజరిని 1/2 భాగము చేయవలయును. అటులే 

శ ంఖుమువలె సుడిగల కర్ణ కూటమనములను విస్తానమునుండి రచించవళను 

10.10 భాగములుగల యా కంఖవర్థనమను ' అన్ని కొలతలతోను 

చక్కగా చేయవలయును. స్మంధమిను తగిన కొలతతో చేయవల 

యును. |గీవ 1/2 భాగమును, శిఖరము 11/2 భాగము, చందిక 

1/2 భాగము చేయనలయును. కొలశము జె భాగముల యత్తును గర్భ 

మును కమ్ముచు శ ంఖముయొక్కొ_ నుడివ లనే వితానమునుగాడ రచించ 

వలయును, శ్రంఖవర్ల నమును రచించినవారు. సమ స్త నుఖములతో 

భూమిని పాలించి ల్ని టేవి యెల్లప్పుడు తన ఏంటనే యుండునంత టి 

బైభపము కలబారగుదురు. 

(అనుబంధము 63, 68 పటములు మూడుడు) 

97. త్రైలోక్య భూషణము 

అపరాజిత 168వ సూ తేము 

ల్లో! తెంలోక్యభూపణంవ మే వందితం। తిదశే రవి 

శ తార్భవా స్తే జ్యేష్టో మధో దశ కరో నకః॥ రత్రి 

1నింన దెంగక నివ షా ౧ DA ఇన అ 



క్ భ్రుంఅయంం అంబా శల్సజరు 

త్రింశద్భా7ై క్రిభాభ డే గర్భఃస్వాద్దశ భా? కః 

డ్యాడ్యాభాగా (ఛ మోభిత్తిః క ర్భవమవిశంకి లేః, రర 

భి త్రిం| తయం[ పక ర్షన్యం తథాచ[భమణేద్యయం 

భ| దకంమభ్య ఛం చేమ దింతీయేవర్గమా నక ౩॥ 56 

అంతర్శి త్తీంపరిత్య జ్య కుర్యాత్ వడ్డారుకద్యయం 

ఎే)లోక్యభళూవణం బా హ్యే భ దెచం డావలోకనం॥ 57 

వృ త్తస్యపంచమాం కేతు భి త్రి ఇపస్తుగ ర్భకః 

చతువ్పదడార ధాఃక ర్టా ఏక భాగాచకర్ణి కా 

ఛ్మదకర్ణిభ వేద్భాగా భఛ్మదంన్యాద్ది క్పవ్ స్తరం॥ స్ 

అంగమాచేననిపా సో భ|దడంపంచాంళ నిర్తమం 

పాదనూనో చ్చితం పీఠం పంచవీఠాదిభూావణం॥ 59 

ఉపవీఠంత భాజంఘా మేఖలాకూట చ్చాద్యకం 

(త యావింశో తీరు ల్సేభే భ్మదంపోడళ వోన్నతం॥ 60 

కర్చే పతిరధేశైన దేద్వకృంగోచకార మేత్ 

అష్టసప్తాండ కాఃక ర్జాః (పర థాళ్చవడండ కాః॥ 61 

ఉర।శృం గాణ్యప్ట కుర్యాత్ (పత్యంగానితతో ష్ట భిః 

భ|దంసంవరణాయు క్షం కుర్యాత్ లై) లోక్యభూపణం। 62 

కర్చాశ్చ్వాప్రదలాఃకార్యాః (పత్యం గవర్ధమా నక; 

ఫఘంటాకలళత్ భాఢ్యః క_ర్తవ్యఃశు భలక్ష ణః|| 68 

అా॥ లే) లోళభూవణమును వెప్ప్రుచునాా డు, 50 వా, 

ఉత్తమము, 40 హ, మధ్యమము, 50 హస్తములు అధమము చేయ 

వలయును. దానిని 80 భాగములుచేసి, మధ్య 10 భాగములు గర్భ 

మును, |భమణము 2 భాగములును గోడ 2 భాగములును, ప్రట్లు 

భమణములు 2 ను, గోడలు తిను రచించవలయును. నడువు ఛంద 

మున భో దమును, రెండవ దానియందు వర్ణవకానమును చేయవలెను 
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లోపలి గోడను తీసివేసి వశ్తారకములను శెంటిని కల్పించవలెను. 
వెలుపల చం|దావలోకమును చేయవలయును వలయములో గవ 

వంతు గోడయును, మిగిలినది గర్భమును, కర్టములయందు రథములు 

4 భాగములును, కర్షిక 1 భాగమును, భ్మదమునందలి కర్టిక 1 భాగమును 

భో దముయొక ్క- విస్తారము 10 భాగములును, అందలి కవ భాగము 

నిర్లమము చేయవలయును. వీఠము యెత్తు 1 భాగమును $ వీఠము 

లుగా రచించవలయును, ఉపకీఠము జంఘు మేఖల, కూటము, 

ఛాద్యము, ఎత్తు 28 భాగములును, భ[దము యెత్తు 16 భాగములును 

కర్ణము నను (పతిరథమునను ప్తి శ్చృంగములను రచిం చవలను. కర్ణ 

ములు రి అండకములును 7 అండకములును, ఇట్లు రెండు విధములు 

(పరథములు 6 అండకములు, ఉరఃశ్ళంగములు ర రచించవలయును. 

(పత రంగములు 8 రచించవలయును. భో దమునకుచుట్టూ గోడ యుండ 

వలయును. కర్ణ మున రి దలములు చేయవలయును. (పత్యంగమున 

వర్ణిమానమ ను రచించవలయును. ఘంట, కలశము రచించవకెను 

దీసిని ధ్ర) లోక సభా షణమందురు, 

98. త్రైలోక్య భూషణము మరియొక పద్ధతి 
సమరాంగణ 57వ అధ్యాయము 

న్లో లోక రభావణం ూమోావందితం। తిద శేరి 

- ఆ|శయంసర్భ'చేనానాం పాపస్య చవినాళ నం, 

(తింళద్ద స్తఃక నీ మాన్ సా్యాన్నధ్య మ స్త్రి ద శాధికః 

పంచాళద్ధస్త ఉత్కృష్ట (ప్రేపిథధోవా స్పసంఖ్యయా ॥ 

చతుర కేస మేవ (తే (తింళ దృ కే పకల్పయీత్ 

దశ భాగాయతం. గర్భం కందంత్నిగుణస ప్పక ౦1 
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| అంధో ఒర్టద్విప దెచాస్యద్నిపదా శ్చ్యాత్ భి త్రయః 

శృంగ మేకంభ వేన్న ధ్యే విసా రేణచతువ్పదం! 

మ ధ్యేశృంగస్యచాంతఃస్ట స్పంభవడ్ల్డారుకంభ వే 

ద ఫం శాద్వితీయా(_ఛమణ 'చావ్యాథీ శి తరి, భాగ కా॥ 

కర్ణ శృంగ ద్వయం కార్యం విసారేణచ 'తువ్చదం 

ద్యాదశాంశళమితాళాలా నిర్ల మెోా౭_స్వాఃపద్మ త్రయ] 

(పాక్కార్జ్య శృంగ మస్టాంళ ౦ స్యాదర్జునఫలో పమం 

కర్ణ ద్యిశృంగభా లేన విని ప్కాంతంచతువ్నద। 

ద్యిపడంత స్యభ దంచ నిగ్గ మోద్విపదంభ వేత్ 

శృంగ యూరుభ యోర్మథ్య పదార్గంపతుభ దకం॥ 

పదార్హంవారిమాగ్రశళ్చ | పక్షే పం౩8పదసమ్మితే 8 

డర క వా నమధ| బామ్మ షష్టి భా గసము| * చ్చితీం॥ 

తులోదయ స్తతోవింశ పంచదశోరు మంజరీ 

సతుస ప్తదకో[ చ్భాయో భా7 స్వేషువిధీయకే॥ 

తులోదయస్యమ థ్యేతు "వేదీపంచపదోదయా 

తదర్గంకుంభకంకు ర్యాజ్. తద్వక్కలళ మేఖలా॥ 

వకావళ పదాజంఘా హీరకంతుప పద్మతీయం 

ద్వాభాగా మేఖలాతద్వత్. ద్వితీయావిస తార క్యా 

ఊర్ల (త స్తలపట్టస్యమా నంషోడశ భిఃప దైః 

రాజాసనంసార్హ భాగం వేది కార్యాద్వి ఫాగి కా 

పడారమా సనం సార్ల ద నందం నావలా నం 

స్తం భః (సప ప్తపదో దైర్హ్యాద్దీరం సార్ల| తిభాగిక 

రం సార్దపదోక్సేధం వమనం వర్ 

(తీపదంఛాద్యకంకు ర్యాద్ భాగేనై శేనలంబితం॥ 

ద్విపదాంఛేదహా రాంతు దగ్యంశా వాసంతీ పట్టికా 

తదూర్హ (ంమంజరీంకుర్వాద్ (చావిడకమభూమీతం॥ 



5 వ భాగము 

సప్తో చ్చితంకోణకూటం సఘుంటాకల శాండకం 

ద్వితీయ మేతదూర్ల (౦చ తన్నాచేనై వకార యీక్। 
CG రా అ? 

కోకర్ల రృంసమా శిత్య షట్సడానితు కారయేత్ 

అష్టాండ శే చ్వేకర్వీత వడండక చతుష్ట యం౪ 

ఏవంకర్షాండ కానిస్యు క్చత్వారింశత్సృమా సతః 

ద్య్వాదళాం న్ధ్ర్ర వీస్తారము[ బ్బాయాన్న వభాగికం॥ 

ఆద్య క మేవిజాసనీయాద్ (డావిడాభ్మక్రియాన్వితం 
అస్టాండక ంసముక్ఫేథాద్ విస్తారాద్దళ భాగికం॥ 

భద|క్రమందితీయంతు విద్యాత్నర్మవిభూమీతం 
విస్తారో మూల మం జర్యా ద్వావింళత్యంళసంమిత:ః॥ 

(త యోవింళ తిరు చ్బ్భాయః స్కంధ కవత యోదళ 

(గీవాపదద్వ యో త్సేధాఠ్ (తిపదోన్నతమండకం, 

కర్పరంద్విపదంఖాగచతుమ్క- ౧కలశో చృయః 

(పాసా చెద్వాద శై తన్నిన్ను రో మంజరి కామ తా॥॥ 

అండ కానాంతువిజ్లేయం [తీస ప్పత్యధికంమతం 

మైలోక్యభూమణంకృత్వా (_తీదశానంద కారకం! 

కల్పాంతంయావదభధ్యా శే స పురువస్ర్రీద శాలయమ్।। 

తా॥ చేవతలకు సంతోవకర మైన త్రైలోక్య భూవ 

యొక్క లతు.ణమును వస్పుచున్నా డు. 50 వహ. ఈ త్తమము, శీ( 

మధ్యమము, 30 హః అధమము, చత తుర్యళమునుచేసి డాని 

భాగములు చేస్తి అందు గర్భము, 10 భాగములున్వు, కందము 7-' 

ముల చొష్పూనను, కందముయొక్క- మూలకర్ణ ము 4 భాగము: 

ఆ కర్ణ మునకు భద్రము 8 9 ఛా గములును, శాల 6 బాగములును, 

యొక. నిర్ణ నుము 1 భాగమును, అంధ కారిక 9 1/4 భాగము. 

[14] 
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గోడ శ భాగములును, ఏనిమధ్య శృంగము 4 భాగములును, శృంగము 

యొక్క నడుము నడుమనున్న స్తంభమునందు షజ్షారుక మును రచించ 

వలయును ఆెండన (భమణి 2 భఛభాగములును, వెలుపలి గోడ 3 భాగ 

ములును, కగ్భశ్ళృంగములు రెండును 4 భాగములు చొప్పునను, శాల 

12 భాగములును, శాలయొక్కం నిర్ణమము తి భాగములును,. పౌక కార 
శృంగము 8 భాగములును, మద్ది కాయవ లె నుండవలయును, కగ్గము 

నందలి రెండు శృంగములును 4 భాగముల నిగ్రమమును, వానియొక 

భ్యదములు 2.2 భఛాగములును, నిర్వమముకూడ వి భాగములును, 

"రెండు శ్చృంగముల యొక్క మధ్యపతు. భదము 1/2 భాగమును, జల 

మార్షము 1/2 భాగమును, . నివేశము 1 భాగమును చేయవలయును, 

ఎత్తును చెప్పు చున్నా'యు 60 భాగముల యెత్తును, అందు దూలము 

పె ఖాగమువరకు 20 భాగములును, ఉరుమంజరి 15 భాగములును, 

డానియత్తు 7 భాగములును, దూలముకడ యొక్క. నుధ్యదేశమున ' 

వేదీ 5 భాగములును, కుంభము ి 1/2 భాగములున్తు కలశము 

మేఖల అదే (పకారమును చేయవలయును. జంఘ 11 భాగములను 

ీరకము శీ భాగములును, మేఖల 2 భాగములును, రెండవ అంతస్తు 

నను పైన పట్టమును 16 భాగములుచేసి రాజసేన 1 1/2 భాగమును; 

వేది 2 భాగములును, వీశము 1/2 భాగమును, చం దావలోకనము 

11/2 భాగమును. స్తంభము 7 భాగములును, హీరము 3 1/2 భాగము 

లును శిఖరము 1 1/2 భాగమును, పతుము 8 భాగములును, ఛాద్యము 

లి భాగములును, లంబనము 1 భాగమును ఇఫేదముయొక్క హారము 

౨ వాగములును, వాసంతే పట్టిక ౨ భాగములునుు, ఆపైన మంజరిని 

_దావిడ పద్ధతిలో అలంకారముగా రచించవెను. కోణమునందలి 

కూటము యెత్తు 7 భాగములును, ఘంట, కలశము, అండకము మొద 

లెనవానితో చవేయనలయును, దీనివెన రెండవ కూటమునుకూడ అబే 

కొలతతో చేయవలయును. కర్ణ ముననుసరించి ' మరియొక - కర్ణమును 
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6 భాగములు చేయవలయును. రీ అండక ములు ను, 6 అండకములు 

ఉను, మొత్తము 40 అండకములగును. _ విస్తారతు 18 భాగములను, 

ఎత్తు 9 భాగములును, మొడటినుండి [కమముగాా'. (దావిడ పద్ధతిలో 
రచించవలెను. ర అండకములు ఎత్తురు వినారమును. 10 భాగములు 

చేయవలయును, రెండవ భదము అలంకారయు క్షముగ ర చించవల 

యును, మూలమంజరియొక్క_ విస్తారము 22 భాగములును, ఎత్తు 26 

భాగములున్కు స్కలధను 18 భాగములును, గవ లి భాగములును, 

ఎత్తయిన అండకము తి భాగములును, శిఖరము 2 భాగములును, కల 

శము 4 భాగములును, ఈ |పాసాదమున ఉకోమంజరులు 19ిను, 

అండకములు 7లిను కలిగి చేవతేలకు మెతము సంతోషము: కలిగించు 

నట్టి లేంలోక్యభూవమణ మును రచించినవారు బక్క కల్పమువరకు 

(బహ్మాలోకముననుందురు. 

(అనుబంధము 64, 65, 66, 67వ పటములను చూడుడు) 

99. పద్మా ఖ్య ము 

సమరాంగణ ర్7వ ఆధ్యాయము 

నో (పానాదనుథపద్మాఖ్యం కంఠయా మో శ్విన్యావియం॥ 

చతుర, శ్రీకృ తేజ కే స ప్తభాగవి భాజి తే 

(తీ౯ భాగాక౯్మధ్య మేత కా జ్యాంద్యాకోణేషులాంఛయేత్॥ 

సాద్య యేది భిర ప్రాచ పళ్చాదవిచపోడళ 

విస్తారా న్రేనగర్భఃస్యాద్ గర్భ సాార్ధంత ధాబహీః॥ 

డూర్జ్వ్వమా నమథ బూమి పద్మాఖ్యస్యయ థా కమం 

విస్తారాద్ ద్విగుణో కేధం భాగవింశ తిభాజితం! 

'వేదీజంఘాత దెతస్సిక్ కారాషమాలారఠముంజరీ 



పదాగఖ్యః కారితో యేన (పాసాదోద సవల్లభః 

ఆ త్యాసముద్ధ్భృత _ సన పాపప ంకమహోద ధేః॥ 

తా|| పదాస్థఖ్య(పాస్తాద లక్షణము చెప్పుచున్నాడు. అశ్వినీ 

"దేవతలకు (ప్రియమైనది. చతుర క (ప్రదేశమును 7 భాగములు చేసి 

అందు గర్భము | త్రి భాగములును, మూూలలయందు 2.2 భాగములు 

గుర్తులు పెట్టవలయును. ఆ లండు కర్శ శాలలయందు మరల రి శాలలు 

కల్పించవలయును. మరల పదునాజు భాగములు చేసి అందు గర్భము 

రి భాగములును దానికి "రెండువైపుల 4-4 భాగముల చొప్పున రి భాగ 

ములును మొత్తము 16 భాగములు సరిచేయవలయును. విసారమునకు 
“రెట్టింపుగా. యెత్తును చేయవలయును, కంఖవర్గనమున జేసిన భాగముల 

(పకారము వేది, జంసు, మాల, మంజరీ, గవ, అండకము, కలశము 

మొదలైనని రచించవలెను, ఇది సమ స్పపాపములను హరింప జేయును* 

100. పద్యాఖ్య ము పక్షబాహువు 

అపరాజిత 168వ సూ తము 

నో! ద్యావింళ దృ శేపరిధా వృత్తాకారస్తుపూ ఫ్రూర్యవక్ 

ద్వెద్వికాగంభ వెతక 8 పద్నాప్ట తాకృతి. స్గథా॥ 64 

మండ్ కోవరళ్ళ్చపాదో నః సపాడాశిఖరోన్నతిః 

తలచ్చందోదృవంరూపం పంచభూఘం-టి కావధి॥ 65 

పద్మాఖ్యశ్సతదా పో క్త క్ర పద్భనా భస్యమందిరం 

క్ర రృ కావరకాశృవ విష్ణులోకం వజ జంతిపా॥ 66 

దళ ధాభాజితేఛం చే ద్విభాగఃక ర్హ వి స్పరః 

భాగంభాగంభ వేత్క ర్ల వేదాంశోభ|దవి స్తరః॥ 67 

ద్విభాగోభ దనిపష్కాస వకభాగాచకర్షి కా 

ద్వకాగ చణ వేద్ భి త్రీః శేమంగర్భగ్భహంమతం॥ 68 

డోవరశ్చపాదోనః సపాదాశిఖరోన్న తిః 

నర్యార్కల్టేనహట ని నిమానంపంచభూమిక ౦) 69 



భబేఛభ్మ చేతు పాగ్గీ)వా చా్చాద్యఘంటాద్యలంకృ తాః 

పక్ష బాహు స్తదానామ క్ర _రృవ్యఃసర్య దైవ తే॥ 70 

శా! నలుచడర సు స్థలమును మూలలవరకు గుండముగా చే వసి 

దానిని కెజి బాగములుచేసి, అందు క్ష ములు 2.82 భాగములును, 

తామశేకులవలె కల్పించి మండోవరమను 8/4 ఇ భాగమును, శిఖరము 

11/4 భాగమును, తలచ్భందమునుండి అయిదంతస్తుల పెన ఘంటిక 

యును రచించినయెడల పద్భాఖ్యమగును. మజియు దానినే 10 భాగ 

ములుచేసి కర్ణము 2 'బాగములును, కర్తికలు 1.1 బాగమును, 

భ్మదము 4 భాగములును, భ|జముయొకక నిర్చమము 2 భ్రాగములును 

కర్ణిక 1 భాగమును, గోడ 2 భాగములును, మిగీలీనది గర్భగ్భవా 

మును చేయవలయును. మండోవరము లి/4 భాగమును, శిఖ రము 

11/4 భాగమును ఇట్లు కర్ణ ములయందు కూటములను రచించవ లెను. 

విమానమును ర్ అంతస్తుల పెన రచించవలయును. ఛ్మద్రములన్నిటి 

యందును పొనీ ఏవములను, ఛాద్యమును, ఘంట, కలశము ముద 

లైన అలంకారములను రచించిన-వో పక్ష చాహువగును. ఇది సమ స్త 

'ేవతలకును యోగ్యము, 

101. పక్షభాహువు మరియొక పద్ధతి 
సమరాంగణ $7వ అధ్యాయము 

నో! పక బాహుమథ[బూమః (వొనాదంకులనందనం 

సర్యరో గవారం పుణ్యం సర(లో కేకుణంభవం॥ 

చతుర నీ శక కేకే(కే దాగదశాంశోవిభాజి తే 

అష్టభాగాయతంగర్భం కుర్యాద్ భి త్రద్యిఖాగి కా॥ 

ద్వ్నిపదం కార యెత్కర్ష్మ ౦0 భాగార్థముద కాంతరం 

(పత్యంగంసార్దభా గేన్యాత్. శొలానైవచతువ్చదా। 

ని ప్కామఉభయోర్ఫాగాద్ భాగాగ్టనపృథకొపృథక్ 

క రృప్యొపత, యోర్చాహూ విస్తాళెణావ్షభాగికా। 



110 భారతీయ మహాశిల్పము 

చతుపష్పుద స్తయోరక్షర్ళో ది(పదాభి త్తి త్తివిస్తృతిః = 

చతుర్భాగంభ వేద్ భ| దం కోణ నై వద్విభాగికః॥ 

ఆోర్ల ఏనా నమధథ[బూమ క్చతుర్వింశతి భా? కం ' 

తీపదో వేడికాబంధో జరఘాపంచప పదోన్నతొ॥ గ. 

జ్యాభా గౌకలళ కారో జ్యాభాగౌచం( ది కాండకం | 

మ ధ్యేతుమంజరీ కార్యా ఘంటాబద్ధ్గాచపార్శ (యోాః 

పకచాహుఃకృతో యేన తిగర్భః కర్శభూమీత:ః 

స్మతినేే త పతాపస్యాత్. తురంగ వాతనాయకః। 

తొ॥ సమస్తమైన రోగములను వోగొట్టునట్టి పత 'బాహువును 

చెప్పుచున్నాడు, చతుర ళపబెళమును 12 భాగములుచేసి అందు 

గర్భగ్భ పాము రి భాగములును, చుట్టూ గోడ 2 భాగములును వేయ 

వలయును. కర్ణము ౨ భాగములును, జలాంతరము 1/2 భాగమును. 

(పత్యీంగము క 1/2 భాగమును, శాల 4 భాగములును చేయవలెను, 

'శాలయొక్క నిర్షమము 2 భాగములున్కు పంజరములయొక్క_ నిర్ల 

మము 1/2 బాగమునుచేసి, జాని కిరువైపుల 8.8 భాగముల చొ॥న 
పతు బాహువులను గృహము లను రచించవలయును. ఆ గృవాములకు 

చుట్టూ గోడ 2.2 భాగములును, మధక్టగర్భము శీ ఛా గములును 

చేయవలయును. దానికి భ దము 4 భాగములును, కర్ణ ములు 2.92 

భాగములును చేయవలయును. ఎత్తును చెప్పుచున్నాడు. ier భాగము 

లునుచేసి వేదిక లి భాగములు, జంఘ $ భాగములు, కలళము 2 భాగ 

ములు, చంది కాండకము 2 బాగములు, దానిమధ్య మంజరియును, 

(పక్క_లనుగూడ ఘంట, కలళనులను రచించవలయును. మూడు 

గర్భములును శిల్చాచాతుర్యముతో రచించవ లను, మూడు కన్నుల 

వలె (పతాపములోనుండును, 

(అనుబంధము 68, 69, 70 పటములు చూడుడు) 
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102. విశాలము 
అపరాజిత 16కిన సూ! 

ఫో 
"క్కు 

(త యోదశాండకం పూర్వం నాగరచ చ్చందనందనః 

చతుర్ద్వా రేషు పాగ్టీ ,వాః ని శాలస్తుశివాలయః॥ 71 

తా! నండనమునకు 18 అండకములును, నాగరప ద్ధ తితో 

చేయుచు నాలుగు వాకిళ్ళయందు (ప్రాగ్గీ ఫవములు కల్పిం చి నాదో 
విశాలమగును. అది శివ వీతీకరము. 

103. విశాలము నసురియుక పద్దతి 

సమరాంగణ. ఫ్7వ అధ్యాయము 

న్లో విశాలంసం([పవత సెమి వి?" లైరన్వితంగునైైః 

దయితంకృ్తి తికాసూనో; పూజితంగణకిన్న రె 5 

తే తందశాంళంకుర్వీత పుడ్భా గామధ్యకందకం 

భాగిక్యోభిత్త త్రయః కార్యా ఛభమంతో్ఒపిత థావిథాః॥ 

భాగద్వయంభ వేత్కర్ణో చవారిమూ స్రైణసంయుత;ః 

ప బేనతిలకంకుర్యాత్. భాగాళ్టేనవినీక్షతం। 

ఆయామనిర్ల మాచాస్య రతుశ్ళాగావతుమికా 

చతు ష్పదోమధ్యగర్భః చతుర్ష్వ్యారస్యళ స్య తే। 

విస్తారాద్ డిగుణో (చాయ మూార్గ (మానంవిధీయ శే 
విద ధ్యాద్ వేది కాబంధం సార్ల భా గేనసంమితం॥ 

సా ర్రైశ్చతుర్శిఃకుర్వీత భా ర్త ర ౦ ఘోచ్చితింబుధః 

మాలామంతరప షృతంచ భా7గనై కేనకారయీత్ ॥ 

సార్గది( భా గికంశ్ళంగం కల శతొండికసంయుతం 

త స్యార్టమపర౦ళ్ళంగం తావన్శానంవిధీయ లే! 

పషడ్భాగవి సృ తాంజంఘా మంత ర్యా భాగస స కకం 
గగ 
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[గీనాయానస్తువిధాతవ్యా పదస్యార్థంసమున్నతిః _ 

భా గనాండక ము. చ్భ్బాయో భాగేనా ప్రనచం, దికా॥ 

ద్విపదంకలళం కుర్యాత్ సమన్మూతంనుశోభనం , 

(పాసాదొ ఒయంవి వాలః స్యా చేవంస స్త సద శాం డకం॥ 

యఃకరో తిసలో శే౭_ సీక్ నరోనాగాధిపోభి చేత్ | 

లభ తేచబహూూక్ కామాక్ దేవాం తేచో శ్రమంపదం॥ 

'తా॥ కిన్నరగణముచే పూజింపబడినదియును కుమారస్వామికి 

పీయమైనదియును అగు ని శాల ము యొ క్క లకుణమును చెప్పు 

చున్నాడు. చతుర|శపచేశ మును 10 భాగములు వేసి మధ్య కంద 

మును 6 భాగములును గోడ 1 భాగమును, (భమంతి 1 బాగమును 

చేయవలయును. కర్ష్మము 8 భాగము లును, జలాంతరముతోసపహా వేయ 

వలయును. తిలకము 1 బాగమును 1/2 ఇ భాగము నిగ్గ మమును వేయ 

వలయును. ఆయానుము నిర్ణమములు నాలుగువైపుల నాలుగు భాగ 

ములు చేస్తి మధ్యగర్భము 4 "భాగములును, వ దాగరములును చేయ 

నలయును. విస్తారమునకు శెట్టింపుగా యెత్తును శోేోయవల యును. 

అనగా 20 భాగములు, వేదిక 1 1/2 బాగము, జంఘ 4 1/2 ఇ బాగ 

ములు, మాల ఆంతేరప్మతేము 1 భాగము, శిఖరము 2 1/2 భాగములు 

కలశము అండకమును చేయవలయును. మజియొక శిఖరము అందులో 

సగము చేయవలయును. జం విస్తారము 6 భాగములు, అంతరితము 

1 బాగము, ఆ విస్తారమును 10 చాగములు చేసి అందు స్కంధ వినా 

రము ఈ భాగములు, గవ యెత్తు 1/3 భాగము, అండకము యెత్తు 

1 భాగము, చం దిక 1/2 = బాగము కలశము ౨ బాగములు సమ 

స్కూ తముతో వేయపలయును. 17 అండకములతో విశాల (పాసాద 

మును రచించేనేని అట్టివానికి అన్ని కోరికలు సఫల మై ఆంతమున 
దివ్యలోక మును భాందును. 

(అనుబంధము 71, 73వ పటములు చూడుడు) 
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102. కమలోద్భ నము 

అపరాజిత 168వ సూ తము 

నో వృశ్తాకారో హ్యసౌపూర(ః పఠిధిరషుగవేదతః 

క ర్లాళ్చద్విపదాః పోక్తా భ్మదంవైపంచవి స్తరం॥ 73 

చతుర్శ వంసూర్యకర్తా విక నైత్మ తలాంఛితాః 

డోవరళ పాపాదోనఃసపాదః శిఖరోదయః॥ 73 

పంచభూమిసమాయు క్ష వకషిష్టి సధాండకాః 

ఘంటాకలళ పూర్యంచ శుకా(గంసమలంకృతఠ 74 

వి భేర్విష్లోర వేఃకుర్యాచ్చివస్యానివి శషతః 

జగతీగర్భసంయు క్షం నామ్నా నెకమలోడ వమ్॥ 75 

తా॥ చతుర, కో పదేళమును కోణములయొక్క చివరకు గుండ 
ముగా చేసి దానిని 44 భాగములువేనీ కర్ణములు 2.2 భాగముల 

చొప్పున ఒక్కొక్క మూలను కిన, ఇట్లు నలుమూలల మొ త్రము 

l2ను, భ దముయొక విస్తారము ర్ భాగములును, ఇట్లు నలువైపుల 

4 భిదములునుః అయిదంతేస్తులకు 60 అండకములును శిఖరముతో 

61 అండకములు, నుంట్క కలశము, శుకా| ముతో నలం కారముగా 

నుండవలయును. దైహ్మ, విష్ణు, సూర్య, నిప ఆలయములు రచించుట 

(శేష్టము. ఇతర చేవతలకు దీనిని రచించగూడదు. జగతి యును 

గర్భమును చెప్పబడిన కోలతల[ పకారము చేయవలయును, 

(అనుబంధము 78 74 పటములు చూడుడు) 

105. కమలోద్భవము మరియొక పద్ధతి 

సమరాంగణ 57వ అధ్యాయము 

శో _ైూామోజథలమ్మదయితం (రాసా దంక మలోద్భవం 
Fad టోల్ రి” ff er ౬ అక ది భ_ 
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చతుర శంసమంవే[ తం భువిదియువిదికుచ 

కృ త్వావృ త్తంసమా లిఖ్య భాగర్ల్యాశీంశ తాభ జేత్ ॥ 

భాగా జ్వాజ్వాతతఃకు ర్యా బే కై కాందలపట్టి కాం 

క మ్థషోడళ భిఃకు ర్యాదంభోజసద్భ శాక్ళతిం॥ 

పంచభిళ్ళాజి లేనీమ్ని గర్భో భాగ త్రయంభ వేట్ 

అధస్తాడాసనంతస్య పద్నవీఠం_పకల్పయేత్ | 

కృ తా్యద్విగుణమూర్జ్వ్యంత ద్వింళ త్యా పవిభాజయీత్ 

తులోదయోఒష్ట భాగఃస్యాద్ ద్వాద కాం కాచమం జరీ! 

వేదీజంఘాచనూలాచ సాద్ యథాళంఖవర నే 

తదూర్థ్వంపడ్మళూటాది వోన్నతంపద్దప్య తేనత్ ॥ 

భూమికాఃపంచక రృవ్యూః పదహీనాయథో త్తరం 

వేదికాతస్యక రృవ్యా వికాసిళతప తవల్ ॥ 

పాదోనభాగేో! గీవాచ సపాదంపదమండకం 

చం దికావైవఫాగేన వి కాసికమలాకృ తి ౪ 

ది(పదంకలశంకుర్యాత్' సాబ్దప్మ తేంసపల్లవం 

అరోగ్యంస్యాత్ పుర్ వో జే స్టే కారి శ్రకమలోద్భ వే, 

ఆయుః, న్తీ/వృద్ధి పు తాఃన్యుఠ మేయానాంచసంఖ్యయా! 

తా లమ్మీబేవికి |పియముగల కమలోద్భృవమును చెప్పు 
చున్నాడు. కువూఠస్వామియును సిద్దగంధర్యగణముతో నుండునది 

యును క మలోద్భవ మే. చతుర శ పదెళమును దిశలను మూలలును 

సమముగా చేసి వృత్తే తముగా రేఖను లిఖంచి దానిని 88 భాగములు చేసి 

2.2 భాగములచొప్పున జకె్కా-క రా దలపట్టిశను చేసి అందు 16 కర్ణ ము 

లను తామర పుష్పమునలె రచించవలెను. ఆ (పజేశమును ర భాగ 
ములు వేసి గర్భము లి భాగములునుు, దిగువ పద్మవీళఠమును రచించి 

దానిపైన రెట్టింపుగా యెతునుచేసి దానిని 20 భాగములుగా విభ 
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జించి దూలము సెభాగమువరకు 8 భాగములును, మంజరి 12 భాగము 

లును వేది, జంఘ, మాల ఇవి శంఖవర్ణ నమువలె రచించవలయును, 

దానిపైన పదకూటములు ఎత్తుగాను పచ్మప్మ తమువలె రచించవలను, 

అయిదు అంతస్తులు చేసి అందు మొదటి అంతస్తుకంశు శండవది 1/4 

భాగము తక్కువగాను, ఇట్లు ఒకొక్క-_ 'పాళలికవంతు తగి ంచుచు 

చేయవలయును. వేదిక వికసిం'చిస పద్మమువలె నుండవలయును, గవ 

8/4 భాగమును అండకము 1 1/4 భాగమును, చం దిక 1 భాగమును 

వికసించిన పద్దమువల చేయవలయును, ఆపైన కలశమును 2 భాగ 

ములు చేయవలెను. తామర జేకు చిగురాకు ఈ రెండును కలశము 

నందుండవలెను. కమలోద్భవమునందిట్లు ముండు భాగమున రచించి 

శేని ఆయువ్యుము, ఐళ్వర్యము, సంతానము అపరిమితమను గా 

గలుగును, రి] ఆండకములు అగును. 

(అనుబంధము 7క్క 76, పటములు చూడుడు) 

106. హంస ధ్వజము 

అపరాజిత 168వ సూ॥ 

నో సిద్ధార్థస్యచసంస్థా చే త| దూ పేతదవస్థి తే 
యా Pp ® థి థి 

విమానంపంచగూమంచ కుర్యాచ్చ ్ఫంగంతు కామదం॥ 76 

హంసధ్వజ స్తదానావో చతుర్దారై రఆంకృతః 

చతుర్భిర్శండ పైఃఖ్యాతః స్వనక్షాదిభోగదాయకః। 77 

'తా॥ సిద్దార్థమును 5 అంతస్తులుగా తచించ్చి, పైన శిఖరము 

మొదలై నవి కల్పించినవో వాంసధ్వజమగును దానికి 4 ద్వారము 
లును నాలుగుదిశలయందు 4 మండపములను రచించవలయును, ఈ 

(పాసాదము స్వర్ష సుఖము మొడ లైన సమస్త భోగములనిచ్చును. 

...... (అనుబంథము 77, 78వ పటములు చూడుడు) 



116 భారతీయ మహాశిల్పము 

107. హంస ధ్వజము మరియొక పద్ధతి 

సమరాంగణ 57వ అథ్యాయను 

శ్లో! వహాంసధ్య్వజమథ[ బూ మో హంస క్రీ డావిభావీ.తం॥ 

నేవితంసురసంఘేన వల్ల భంపద్మజన్ననః 

విభజ్యదళధాతేేత నూరభ్య బహ్మాణఃపదాత్! 

ఆడాయపార్భ గయార్బాగాం శ్రీ్త్డ్రీ్నృ త్తం పకల్పయేత్ 

ఏవంగరొో్ళోవిధాత వ్య చ్బాద్యస్యజగ త్య్యాదిఖిః; 

ద్విపడా బాహ్య తో భి త్తిః కర్ణః కారో్యద్విభాగికః 

భ దంపంచపడం కార్యం పదార్థముద కాంత రం। 

జ్యాభాగానిర్షతంభ్మ దం స్తంభ ద్వ్యయసమన్వితం 

మ ధ్యేతు భాద్యకంకు ర్యాక్ భాగో_చ్చాయంద్వివి సృృతం॥ 

కుర్యాద్ భాగంసవిస్తారం తోరణరిచతురున్న తం 
మరాలమకరై ర్యుక్తం స్తంభేషుస్యాత్ త ఖేల్లికాః॥ 

పురస్తాన్మండపం పాజ్టోరచ యేన్మాన పూర్వకం 

ఊర్ల (మానమధ| బూమః సూ, తంస్వాద్భాగవింశో తిః 

మేఖలా వే దికాజంఘాః శంఖవర్షనవన్న తాః 

న _రవ్యాఃక రరథికా తపడాఃశకలశాన్వి తాః॥ 

చతువ్కీ శాపంచపజా వరాటీఘుటయాన్వి తా 

'కాఠ్యాకలళసంయుక్రా విస్తారో(చ్చాయ'యోాఃసవా ॥ 

కర శంగోర్ల సఈఃకుళ్యాదష్టాం శాంమరాలమంజరీం 
రా ధు లు 

ఆ చ్చి తానవభిర్భా గ ౩పంచభామాస్తుసంవృ'తాః.॥ 

(పథమాద్విపడా భూమి శ్రనుకాట! కియోపమా 

అన్యాస్తుపదపాదార్గహీనాః కార్యాయథో త్తరం। 

నుహా౯యత్న ఃపునః కారో్యో భూమికాపర్సివ ర్తనే 

భాగేనవేదికో[ చాయః స్కంధస్తుళత వాస్తువత్ ॥ 
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(గవాం డకసము ల్సేధం విదధితపడద్యయం 

అండ కేన ర్తనా కార్యాకంకతీఫల సన్ని భా! 

చం ది కాభాగ మేకంచ డ్యాభాగాకలకోన్నతం 

హం సధ్వజఃకృతో యేన వల్లభ ఃపద్దుజన్ననః॥ 

సయాతివిదిధెర్యానై శ్చ చేహాం తే వసుసంగతిమ్॥ 

'తా| (బవ్మాకు (పియమైన హంసధ్యజముయొక్క_ లతు.ణమును 

చెప్పుచున్నాడు. కే తమును 10 భాగనులు చేసి అందు మధ్యస్థానము 

నుండి చుట్టూ కి-కీ భాగములతో వలయశేఖ నేర్పరచి దానిని గర్భ 

ముగా చేసి చుట్టూ ౨.౨ భాగములు గోడయును, మూూలలయందు 3 

భాగముల చొస్వున కర్ణ్యములును, వుధ్యభ్మ దము ఫ్ భాగముల విసార 

మును నిర్హమము 2 భాగములును, రెండు స్తంభములతో మధ్య 

ఇాద్యక మును, దాని విస్తారము 2 భాగములును, యెత్తు 1 భాగమును 

తోరణము విస్తారము 1 భాగమును యెత్తు ఉ భాగములును, హంసలు 

మొసళ్ళు చేయవలయును. స్తంభములయందు ఇల్లికాతో రణములను 

రచించవలణయును. దానిముందు మండపమును [శాస్తోం క్త (పకారము 

రచించవలయును. ఎత్తును 20 భాగములు చేయవలయును. మేఖల 

"వేదిక, జంఘ, ఇవి శంఖవర్గనమునందు వేసిన కొలతల (ప్రకారము 

చేయవలను. కర్ణ వములయందు "ధికలు తీ భాగములు కలశములతో 

చవేయప లెను, నాలుగు కర ములను కలశములు 5 ఛాగములతో వరా 

టమునందు' 'పేంభమునుర చించిసట్లు విసారమును యెత్తును సమానము 

మోసి రచించవలయును. కర్ణశ్ళంగముల మైన నూూలమంజరి 8 భాగ 

ములు చేయవలెను. దానియత్తు 9 భాగములుండన లెను. అయిదంతస్తు 

లతో దీనిని రచించవ'లెను. మొదటి అంతస్తు 8 భాగములును, శెండన 

అంతస్తు 1 8/4 ఖాగములును, మూడవ అంతస్తు 11/3 భాగమును, 
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చిన అరితస్తులలో ఒక్కెక్కు దానియందు ఒక్కక్క విధముగా 

చక్కని పనులను చేయవలయును వేదిక 1 భాగమును, స్కంధము 

శత్రవాస్తువునంధు వేసినట్లు చేయవలయును. (గీవ అండకము 2 భాగ 
ములు చేయవలెను. అండకము వుద్దికాయవలెనుండవలెను. చం|దిక 
1 భాగమును, కలశము 2 భాగములును చేయవలెను. ఇట్లు హంస 

ధ్యజమును రచించినవారు చేహాంతమున వనులోక [పా ప్పీగల పుణ్య 

మును పొందుదురు. 

108. లక్ష్మి ధరము 

అపరాజిత 165వ సూ తము 

నో పూర్వంతపృథ్విజయ శైవ హణ్ణవత్యు త్తరంశతేం 

రెఖోన్ట్టెతీలకంకు ర్యా న్నందికాతిలకంత థా॥ 78 

అండశై ౩స ప్ప తింళద్భిర్హ కీ భరఇతీరితః 
రమ తేత్మతలమ్మీళ్చ సహి తావిష్టునానదా! 79 

తా॥ పృధ్వీజయవా నందు 14.14 ఛాగములతో రేఖవైన తిలక 

మును, నందికయందు తిలకమునుచేసి యిట్లు తి? అండకములతో 
రచింపబడినది ల త్మేధరమగును. ఇది లఖ్నీటేవికి సంతోషకర మైనది, 

109. లక్ష్మి ధరము మరియొక పద్ధతి 

సవారాంగణ ఫీ7వ అధ్యాయము 

వ్ల అథలతీథరం[బూ మో యంకృ త్యావిజయంనర 1 

రాజ్యమాయువ్యుపూజాంచ గుణానాప్నోతిచైళ్వరాన్ | 

చతుర,శ్రీళృ తేవె తే భ కేపోడళ భిఃపయైః॥ 

క _ర్హవ్యఃవట్సదఃకండో గర్భ సూ. తే చతువ్పుదః 

చతసృమ్యపిదితుస్వాత్ తిభిర్భా గర్భ మం తికా॥ 

ద్విపడా బావ్యూభి త్తిఃస్యా చ్భ్చుభా కాఠ్యాచతుర్జి ళం 

కర్చేముశృంగ మేనై కఠి ద్వే ద్వెళ్ళంగేతు మధ్య గే॥ 
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ద్వ్యం శాని తాన విస్తాలాక్ర్ దళ శృం గాణిది క్ర్రియే 

షట్ శాలాళ్చ విధాత వ్యాః శుభాదితుతిస్ఫ హవి! 

యా మ్యేన చచతుర్భాగా భాగద్వితయనిర్ష తాః 

తలచ్చందో2.యముద్దిష్టో మండపఃపురతోభవేత్ ॥ 

వీసా రాద్ ద్విగుణో౭_సౌస్య్యాక్ (పాసాడస్యాస్య చో చృయః 

స్యా త్తి) యోదళభాగోఒ త (పమాకోనతులోవయః।॥ 

ఉజార్ల (౦చవింశ తిపదం వెదీబంధఃపద తయం 

ఉ క్సేభాత్మట్పదాజంఘా భాగేనభరణంభ వేక్ ॥ 

భా™ా క్రి భిర్శేఖ లేద్య శృంగంచకలళం తభిః 

ఉచ్చయేణ విధాతవ్యః సింహకర్ష శృతువృదః॥ 

దళ శృం గాణికుర్వీత ఘ:ంటాపద్మంచది క్ర యే 

చతుర్లశాంళ విస్తారా పంచగా మూలమంజరీ॥ 

డార్ల (ంస ప్పదశాంశాచ (గీవో(చ్భాయఃపదద్వ్యయం 

అండక ంది(పడం కార్యం థా గనె శేనకర్చరం॥ 

కలశం తిపదంమూర్ల్ని వ ర్తయేత్నువినోరమం 

లకీ సధరాఖ్యం| పొసాదం యఃకు ర్యాద్ వసుథాత లే॥ 

అడు యేసప బేత త్తే లీయతేనా తేసంశేయః। 

తా! మానవునకు విజయమును ఆయువ్యుమును రాజ్యమును 

పూజితమును కలిగించునట్టి ల య్బీధరమును చెప్పుచున్నాడు. చతుర శ్ర 

(పబెళమును 16 ఖాగములుచేసి 6 భాగములు కందకమును 4 భాగములు 

గర్భమును చేయవలయును. |భమంతిక నాలుగువెపులను త భాగము 

లును, వెలుపలి గోడ 2 భాగనులును, కర్ణ ములయందు 1.1 భాగము 

శృంగములును, మధ్య్వళ్ళంగ ములు 2.2 భాగములును, ఇట్లు లీ వెపుల 

మొత్తము 10 శృంగములను చేయవలయును, అటులే మూడు నెపుల 

ఛదములను 6 భాగములు విస్తారముతోను, 8 భాగముల నిర్లమము 
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తోను రచించవలెను. పడమరవై పున భదమును 4 భాగముల విస్తార 
మును 2 భాగముల నిర్షనుమును కల్పించవ లెను. ఇట్లు తల చ్చందమును 

చేసి ముందు మండపమును రచించవలయును. [పొానాదము యెత్తు 

విస్తారమునకు రెట్టింపుగా చేయవలెను. దూలముయొక్క- పై భాగము 
వరకు 18 భాగములును, మైన 20 భాగములును, చేదీబంధము తి భాగ 

ములు, జంఘ 6 భాగములు, భరణం 1 భాగము మేఖలలు రెండును 

లి భాగములు, శృంగమును కలశమును లీ భాగములు, సింహకర్ష్మ 

ముల యెత్తు 4 భాగములు, మూడు వైపులను 10 శృంగములు ఘంట 

కలళములతో రచించవలయును. మూలమంజరి విసారము 14 భాగము 

లును, ఎత్తు 17 భాగములును, (గవ యత్తు ౨ భాగములునుు, అండ 

కము 2 భాగములును, శిఖరము 1 భాగమును, కలశము తీ భాగనులును 

ఇట్లు అందముగా లట్నీధరమును రచించినవారు ఇాశ్వత మైన పర 

తత్యమునందు ఐక్య్యమగుదూరు. 

(అశుబంధథము 79, 50 పటములు చూడుడు 

110, వ(జకము 

అపరాజిత 1658వ సూ॥ 

న్లో! వృ శ్రంపూర్ణంచపరిథొ పట్ త్రింశొద్భిరిభాజితే 

టం. ర్లాళ్చ పాదా ద్వాదళ కర్షి కొ 80 

శోవరళ్చ పౌదోనఃసపాదఃళిఖరో | చృయః 

దడామిక చత శైవ న జకఃసర్వకామదః॥ 8] 

తా! ముందు సమ చతర శమును గుండముగాచేసి లీ6 భాగ 

ములుచేసి అందు కర్ణ ములు 2 భాగముల చొప్పున 12ను, కర్ణి కలు 

1 భాగముచొప్పున 19నుచేసి నుండోవరము కి /ఉ భాగమును, శిఖరము 
11/4 భాగమును ఆబు అంతస్తులుగాను రచించిశేని * అది సర్వము 

నిచ్చునట్టి న జక మగును, 
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111. మహాన(జము., 
సమరాంగణ ఫీ7వ అధ్యాయము 

న్లో]  మహావ జమథ(బూవుః _వేత్యపాపహరంశుభం॥ 

(పాసా టేకారి లేయ్మత ను రేం దఃపరితుష్యతి 

అష్టైవాస్తా౯కనీయాకాస్యాన్నధో్య ద్వాదశ మా నతః॥ 

ఉ త్తమఃషోడళ వో క్ష స్ర్రే ధెవంకర సంఖ్యయా 

స్వవిస్తారస్య్థసూ_లేణ కోణాదాలిఖ్యవ ర్థులం॥ 

కో చోషులాం ఛితంకృ త్వా భా గైఃంషట్ తింళ తాభ కేల్ 

ద్విపడాఃకర్షి కా శ్చెహ 'కార్యాద్వాదళ సంఖ్యయా " 

కర్ణి కాద్వయమ ధ్యేతు స్తంభోభాగేచవర్తులః 

చ తప కాకృ్ళతిఃకారో ద్యాభాగామూర్థమానతః॥ 

అధస్తా న్నేఖలాయాళ్ళ్చ కమలోద్భవవద్భ వేల్ 

స్తంభ యేక్కర్టి కామ ధ్యే తేషుకూటానికార యేల్ ॥ 

కుర్యాడా లేఖముపరి కర్ణి కాయాఃనుశోభనం 

శ్ర ర్షవ్వ్యాభామయఃప పంచ (క మేణాం ఘ్యూనయాని(తా॥ 

సాాద్భా గాక్షోదయా్యగీవా విస్తారేణచతుప్పడదా 
అండకంసార్ల భాగేన విధాతవ్యంసకర్చ్పరం॥ 

భాగద్యయంతుక కలళః శ ంగక క్ర 8సపల్ల వైః 

యఃకరోతిమహావ( జం (పాసాదం పురభూమణళ 

తుష్టోదివిసడాంపతో్ రమ లేసోజఒప్పరోగ శై 

తా! మహావ జము యొక్క లవేణమును చెప్పుచున్నాడు. 

పాపహరమైనదియును ఇందుడు సంతోమీంచునదియును అగు సీవ జ 

కము రీ హా స్తముల విస్తారము అధమము, 12 హస్తముల విస్తారము 

[16]. 
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మధ్యమము, 16 హూ_సముల విసారము ఉత్తమము. ఈ విసారమునూ 

నలుచదరముగా జేసి కోణములనుండి వృ త్తరేఖనుగీచి యొక మూల 

నుండి ముణటియొుక మూలకు 86 భాగములుబేసి, కర్ణిక ౫ భాగముల 

చొప్పున 12 రచించవలయును, ఆ కర్ణి కల సందున 1 భాగము చొప్పున 

గుం డముగా స్తంభములను రచించవలయును. నలువైపుల 46 కర్ణ ము 

లును, ఉరి స్తంభములును అగును. ఇట్లు తామర పువృమువలె సంభ 

ములను 8 భాగముల యుత్తుతో చేయవలయును. అడుగున మేఖలలు 

పద్మము పుట్టినట్లు చేయవలయును, ఆ పద్మముమధ్యనున్న ట్లు స్తంభ 

ములుండవలెను జానిసైన కూటములను చేయవలయును, పెన 

ఆ లేఖమును చేయవలయును, కర్లికలు అందముగా నుండవలయును. 

ఇట్లు 5 అంతస్తులు చేయవలయును. (గవ 1/2 భాగమును, దాని విస్తా 

రము 4 భాగములున్కు అండకము 11/2 భాగమును శిఖరము తో 
చేయవలెను. కలశము 2 భాగములు శృంగమున కర్ణ ములతోను 

పల్లనములతోను రచించవలయును. దీనిని నహావ(జమందురు. ఈ 
[(వానాదనును రచించినవారు దేవలోకమున అప్పరో గణము చే సేవింప 

జశుచు దంపతులు చేవలోకమున సంతోవముతోనుందురు, 

(అనుబంధము ర1, 52 పటములు చూడుడు) 

112. రతిదేహము 

అపరాజిత 168వ సూ! 

న్లో యి నివాసన్యసంస్థా నే తే దూ వేతదవస్థి తే 

చతుక్కీ.భద( ప్రవే తద గే వేదమండపాః॥ 82 

సా స్టేషుభూవింకో త్సేధం మాడంకుర్యాచ్చ కామదం 

రతిదేహ స్తదానామ కామ ేవస్యచాలయః॥ రత్రి 

త (శ్రినివాసమునందు నాలుగు భదములయొక్క (పాగ్టి 
వములందు నానిముందు 4 మండపములను రచించి 1 1/2 భూమిక 
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యెత్తు మాడమును రచించిశేని కోరికల నిచ్చునట్టి ర తి చే వా 

([వాసాదమగును, 

113. రతిదెహము మరియుక పద్ధతి 

సమరాంగణ 57వ అధ్యాయను 

న్లో రితిచేవామథ[ బూమః (పాసాదంసుమనోరమం॥ 
అ) 

అప్పరోగణ సంకీర్ణ © కాను దేవస్య నురిదిరం 

అష్ట్రభాగీకృతే కే తే సమభాగేసమాయ లే! 

ద్వ్యెపదంక కర్ణకరాటంస్య్యాద్ వారిమూారక్షసమన్వితం 

అలిందస్యచతుర్భాగా విస్తారాయామతఃసమా కో 

ఛాగికి బాహ్యభి త్రిస్తు శేవమంగర్భం పకల్పయేత్ 

మ ధ్యేచతుమ్కీకాకార్యాయ[ త్ర; స్తం'భా 8సుకో భనాః! 

మకరి కె కై (శ్రివక్కై)ళ్చ హే సస్టరె (ః *సష్మతేనైః 

పల్లవి వై ర్వా గబంధళ్చ సాలభంజిభీర న్విఈాః॥ 

ఖుల్లికాత, తక ర్థవ్యా మక రాస్యవినిర్ల తా 

చత్వారో బావ్యాతో=.లిందాః స్తంభ ద్వితీయ భూకులం॥ 

సదృళ ౦0 పథమం కార్యం భననంకర్శయు క్లిమత్ 

ద్వితీయంభననం కార్యం బాహ్యాలిందవివర్ణి తం 

"భేపంంకర్మత ఖాకార్యం [పథమాయాంయథాభ వేఠ్ 

తృతీయాయాం పునః కార్యా చతుః స స్తం ధాచతుమ్కి- కా! 

ఖీలికాతోరణన్యస్తాః సముఖాళ్చమ రాల కాః 

స్తంభానాంకూటకాన్ పూ ర్యాన్ సింహకర్తాంశృమధ్యతః॥ 

మల్ల చ్భాద్యాని భా గారం భానో చ్య్భాయాన్యను క్రమాత్ ' 

(త్రీణకుర్వతయుశ్తాని ను ఛైరంతేరష త్రై a 

యో న న _ యో క్తి న్ శు ఎనో 
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వవంపిధంయఃక్రురు కే | పాసాదంర తీవల్లభం 

స8తోషయలికందర్చం సజ్జ నేషుస పుణ్యభాక్ ॥ 

తా" మన్మధునకు [పియమైన రతిదేహమను |పాసాద లక్షణ 

ఏను చెప్పుచున్నాడు. సమచతుక। శ మును 8 భాగములు చేసి కర్ణ 

*టములు 2.8 భాగముల చొప్పున జలాంతరములతోగూడ రచించ 

యును. అలిందములు 4 భాగములు విసారమును, ఆయతమును 
డ 4 భాగములు చేయవలయును. వెలుపలి గోడ 1 భాగమును 

మనువలయును. మిగిలినది గర్భము చేయవలయును. మధ్యను 4 

ంభములతో గర్భగ్భహమును కల్పించవలయును. మకరములు శీ 

గాడు శిరస్సులతోను, నానావిథ ప్యతములతోను, చిగురుబాకుల 

న్వు నాగబంధములతోను, సాలభంజికలతోను అందముగా చేయ 

'యును, మకర ముఖములనుండి వచ్చుచున్నట్లు ... చేయవలెను. 

సపల నాలుగు అలిందములును, అెండు రెండు స్తంభములతోను 

కేక ముగా కప్వుతోను రవించవలయును,. మొదటి అంతస్తునందు 

ందములు భవనముతో సమానముగా రచించవలయును. రెండవ 

తస్తునందు వెలుపల అలిందములేకుండ చేయవలయును, మిగిలిన 

యును వరుసగా అదేవిధముగా అన్ని పనులు చేయవలయును. 

డవ ఆంతేస్తున 4.4 స్తంభములను నాలుగు వైపులను ... తోర 

బులన్కు ఎదురు ముఖములుగల హంసలును, సం౦ంభములకు 

దట కూటములను, నడుమ సీంహూకర ములను, మల్లచ్చాద్యములు క దో ఫీ 
భాగము చొప్పునను, ఎత్తు 1 భాగమును వరుసగా చేయవలెను. 

' మూడంతస్తులును ఆంతరప్మతములతో రచించవలయును. ఘంట 
గౌగనును, శిఖరము 1 భాగము, చందిక 1/4 భాగము, కలశము 

"గములు చేసినచో పుణ్యము లభించునట్టి రతి దేహ పాసాద 
ను. 
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114, సిద్ధికామము 
అపరాజిత 168వ సూ తము 

శో భ దకంపూర్య్వవిజ్లేతుం యదు కంరుచకాది'కే 

భదోద్ల వముసమాయు కః సిద్ధి కామస్సడచ్య తే 84 

తా! పూర్వము చెప్పబకీయున్న భో దకమునందు భో దములను 
యెత్తుగా రచించిన యడల సిద కామమగును. 

115: సిద్ధికామము మరియొక పద్ధతి 
సమరాంగణ $7వ అధ్యాయము 

క్స్!  నద్ధికామమధథ(బూమః |పమగ్రెరుపకోభితం॥ 
ధనప్పుతేకల| తాణి కృ తయ 'తాప్పు యాన్న రః॥ 

చతుర శ్రీకృ శేతే శే చతుర్భాగవిభాజతె 
గ ర్భండ్విభాగంక్రుర్వీత భీ తిఖా గేనకోభనం॥ 

భదంద్విభాగవిస్తారం భాగేనై శేననిర్లతం 
కర్ణ మే కేనభాగేన కుర్యాత్ (పతిదిశ ంబుధః॥ 

అస్యోర్థ పండి(గుణంకుర్వాత్ షష్ట భాగవి భాజితం 

ఖా గేన వేది కాబంధం జంఘాసార్టపదోన్న 'ఆ॥ 

మేఖలాంతరపకేచ పొదహీనంపదంమతే 

స్యాదు(చ్చితిశ్చా సౌజంఘా పాదోనంపదపంచకం ॥ 

(తిభాగవి స్పృతాగీవా భాగపాదసము[చ్చితా 
పా దార్థమండకం. పాహుః పదపాబేనచం। దికాం॥ 

భాగసా్యన్టైనకలళ సము[ బ్బా యో మతీఃసమః 6 

గుణసూ[ తాస్యా ద్వితీయా ఃపం చభూమి'కాః॥ 
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తా, ధనము, సంతానము మొదలై నవి లభీంచునట్టి సిద్ది 

'కామముయొక్క. లవణము చెప్పుచున్నాడు. "చతుర శ (ప్రదేశమును 

4 భాగములుచేసి అందు గర్భము 2 భాగములును చుట్టూ గోడ 1 

భాగమును, భ్మదముయొక్క- నీసారము 2 భాగములును, నిర్షమము 

1 1 భాగమును, కర్ణము 1 భాగమును, దానిె పె |పమాణమును శెట్టిం 

పుగా చేసి దానిన్ 6 భాగములుచేసి, వేదిశాబంధము 1 భాగమును, 

జంఘు 11/2 భాగమును మేఖల ఆంతరప తేము 8/4 భాగమును, 

జంఘ యెత్తు 4 8/4 భాగములును, (గవ విస్తారము లీ ఖాగములును, 

1/4 భాగము యొత్తును, అండకము 1/2 భాగమును, 1/4 భాగము 

చందికను, కలళము 1/2 భాగమును చేయవలయును. 

రెండవ అంతస్తు ,.. ఐదవ అంతీస్తువరకు నిర్శించవలయును. ఇది 

అన్ని కోరికలను లభింప జేయును. సమస్తమైన పొపములను 

పోగొట్టును. 

116. పంచచానురము 

అపరాజిత 163వ నసూ॥ 

నో నందిశాలగుణైర్యు క్ర స్త్వ క్తి కా నోరు మంజరీ! 

మ త్తాలంబంతతఃకుర్యాత్. సభవేత్ పంచజావురః॥ 85 

తా॥ నందిశాలయందు ఉరుముంజరిని తీసివేసి మతాలంజ 

మును రచించినయొడల పంచచానురవనుగును,. 

శ 17. వంచచాదురము మరియొక పద్ధతి 

సమరాంగణ రీ7వ అధ్యాయము 

నో అథాభిథీయ తే౭.స్మాభి 8 | పాసాదఃపంచచావారోః 

యోభ క్యా కారయ త్యేనం సచిరందివ్ మోద తే 

భ్ వేద్వాదళభిఃమే (తే చతుర కేసమంతతః 

చతుర్భాగొ భవేద్ గర్భో భి త్తీం భా గేనకల్ప యీత్ | 
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అంధారికాతు భాగా జ్చా చాహ్యూభి త్తిస్తుభా గి 

(తిభిర్భాగెర్విని ప్కాంతం 'లేషుకార్యాళ్చతుమ్క్ కాః॥ 

ద్విగుణంకథితం చోర్ట ్ వ మానంఘంటా౦డకాన్వితం 

(పమా కేనవిధాతవోో దళ భాగాస్టులోదయః॥ 

(తిదడో వేది కాబంధో జంఘాస్యాత్ ,.. షడంశరకః। 

మేఖలాంతరప, కేచ భాగేనై శేనకార యేక్ర॥ 

పద్మ త యేణ స్యాదూర్జ్వ్వం శృంగంసక ల శాండక ౦ 

చఛిఖ్రరావింళతిః కార్యాః సంభిన్నాఃసర్వమండ శై sn 

శృంగాదథో విథాతవ్యం నుల్లచ్చాడ్యంమనోవారం 

వవంసర్వంచతు ష్కైషు మల్ల చ్చ్భాద్యాని కార యేక్ర్! 

ఛాద్య కై !పంచభిః కారో మ ధ్యే పాసాదనాయకః 

ఘంటికానాంనము[ చ్భాయఃసపాదంపదమివ్యు తే; 

ఘంటాయాఃసార్ద భాగేన (గీవాయాళ్ళ్చపదాధి కా 

కరవ్యామలసారీతు పాదోనాంశాయచం। దికాం॥ 

ద్యిపదఃకలళ 8 కారో రిబీజపూరసమనిిత? 

పంచభుంటావృతంక జాం విమానంగ 
అతీత విన్గయాః! 

తా॥ పంచబామరము యుక్శా లక్షణమును చెప్పుచున్నాడు, 

దీనిని రచించినవారు చిరకాలము స్వర్షమున సంతోషముతోనుందురు, 

చతుర శ పబేశ మును 19 భాగములు చేసి మధ్యగర్భము 4 భాగము 

లును గోడ 1 భాగమును, అంధకారిక 2 భాగములును, వెలు పలి 

గోడ 1 భాగమును చేయవలయును. నలువెపుల తి భాగములచొప్పున 

నిర్తమము చేయవలయాను. విస్తారమునకు "రెట్టింపుగా యెత్తును చేయ 

వలయును. దూలము సెభాగమువరకు 10 భాగముల యెత్తును చేయ 
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థంగము కలశము ఇవి శీ భాగములును, శిఖరములు 20 చేయవలను 

అండకములను ముందు చేసి తర్వాత శిఖఘరములను రచించవలయును. 

ఆ శృఠగముల [క్రింద మల్ల చ్చాద్యమును రచించవలయును. ఇట్లు 

నాలుగింటియందును మల్లబ్బాద్యములను రచించవలయును, ఛాద్యక 

ములను ఐదింటిని చేయవలయును వానిలో మధ్య పాసాదముయొక్కం 

పథాన భాద్య్వమును రచించవలయును. ఘుంటయొక్క. యెత్తు 1 1/4 

భాగమును, ఘంటను 11/2 భాగములుచేసి [| గీవకు 1/4 భాగమును 

విడగొట్టవలయును. ఆనులసారము చం(దికను 8/4 భా ౫ మును, 

కలశము 2 ఫాగములును వీజపూరముతో రచించవతెను: ఘుంటలు 

ఫ్ర కలసియున్నట్లు రచించవలయును. దీనిని పంచచామరమండురు, 

(అనుబంధము 88, రిక, పటములు చూడుడు) 

118. నందిఘాషము 
అపరాజిత 168వ నూ॥ 

న్లో రతి దేవా తియామూూూ శ్లే కుర్వాచ్చశిఖరో త్తమల 

నంది ఘోవ స్తదానామ క _రృవ్యఃసర్వ దైవతే॥ 86 

తా రతి చేహ పాసావమః నందు మూడవలఅంతన్తుపెన శిఖర 

మును రచించిశేని నంది ఘోవమమగును, 

119. నందిఘహోషము మరియొక పద్ధతి. 
సమరాంగణ ఫ్7వ అధ్యాయము 

వ్ట్॥ నంది ఘోాషమథ[ బూ మో వపతేఛయనాశళనం। 

యవనంభ క్షితఃకుర్యాత్ సభ వేదజరామరః 

చతుర, శ్రీకృతేవ్న తే చతుర్భాగవి భాజితే। 

భ|దంది(భాగ విస్తారం కుర్యాద్భ్చాగవినిర్రమం 

భి ల్తిర| తనక ర్హవ్యాదిశిక స్యామపి ధువం॥ 
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కరర్వీత తాజవఠంతు 'వేదిచం[దావలోకనం 

దితు క్ర మోఒయంసర్వాను త్య కాంమార్ల చతుష్ట యం॥ 

విస్తార సదృశ జ్య్బాయా క_రవ్యాపూర్వభూమికో 

వతు రమా కైలిభా గైళ్చ వి పభజార| పహాణతేః॥ 

భా గేన రాజవీళంస్యాస్య్యాద్ వేదిర్భాగడ్వయేనచ 

భా గేనచం[ డదాలోకఃసా సద వైనాసనపట్టకః! | 

స్తంభో|చ్చాయ స్త్రి భిర్భా గై స్తతోభాణేనీర్ష కం 

పట్టో| చ్చాయోా భాగ మేకం స్వాచ్చతురి(ంళ తిర్గరాః! 

నానాసం మైఃపల్ల నెళ్చ చాఠుకర్శకరాననై ః 

చితీయాభూమి కా కా ర్యా స్తంభై ఒపోడశళ భిర్యు తాః 

వవంభూమౌాద్వితీయాయా మవికర్మవిధీయకే 

సంఖ శ్చతుర్చిఃసంయు కా తృతీయాయాంచతుపి_ కా! 

నంది ఘోవఃకృతో యేన సూర్య లేజాఃసజాయ తే 

కర్మకుయా త్తనుంత్యక్త్యా (పాన్నో తిపరమంపదం! 

తా! నందిఘావమును రచించినవారు "దేవత్వమును బొందు 

దురు. చతుర| శ| పబేశమును. ఓ భాగములుచేసి_ ఆందు భ్యదము 

యొక్క విస్తారము 2 భాగములును, నిర్లమము 1 భాగమును చేయ 

వలయును. గోడ అవసరములేదు, అన్ని దిశలయందు రాజ సేనమును 

వేది చం|దావలోక నమును వదలి పెట్టి నాలుగు వైపుల ద్వారములను 

ఉండునట్లు విస్తారముతో సగూనమైన యెత్తున . మొదటి అంతస్తును 
రచించవలయును. రెండవ అంతస్తున రాజవీఠము 1 భాగమును, వేది 2 

భాగములను, చం|దావలోకము 1 భాగమును, వీఠపట్టము 1/2 భాగ 

మున్కు _స్థంభము యెత్తు లీ భాగములును, రిఖరము 1 భాగమును 

పట్టము 1 భాగమును ఇట్లు 24 ధరలను రచించవలయును. ఆ ధరలు 

అనేక విధములైన పల్గ్లవములు మొదలై నవానిత్రో చేయవలయును 

[17] 
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రెండవ భూమిశయందు 16 _సంభములను రచించవలయును. మొదటి 

అంతస్తున చేసినశ్లు ఆంవముగా చేయవలెను, మూడవ అంతస్తన 4 

స్తంభములును, 4 ధరలను రచించవలను, ఇది నంది ఘోవము, 

(అనుబరఢము 85, 86వ పటములు చూడుడు) 

120. మనూత్కీర్ణము 
అసరాజిత 168వ సూ తము 

శ్లో, అస్టాం శ్రైశ్ళక, ఫ్రతీంక్షేతం వ్యాష్టభ్యదమలంకృతం 

అష్టకర్షోదనై ర్యుక్తం త దూపంశిఖరో త్తమంః 87 

మనూత్కీ_ర్ల ంతేదానామ చతుర్దశ మను[ సియం 

వి ధేర్విష్లోర వేః కురా ఫ్రచ్భివస్యాపివి శేపతః॥ 88 

తాః సమచతుర|శేమును 8 భాగములుచేసి 8 ఖ్మదములను, 

8 కళ్ళములు జలాంతరములతోను, అటులే శిఖరమును రచించిశేని 

మునూత్కీ-ర్ల మగును. |బవ్మా, విను, సూర్య, శివ మందిరములను 

మ్యూతయే ( రచించనలయును. ఇది చతుర్దశ మనువులకు ప్రీతికరము, 

121. మనూత్కీర్ణము మరియొక పద్ధతి 
సమరాంగణ $/వ అధ్యాయము 

శ్లా॥ |పాసాదమభిధాస్యామోా మనూతశ్కీర మహాద్భుతం 

విమృశ్యబుద్ద్యానిపుణం నిర్భితం| పాక్ స్యయంభువా॥ 

శే శేమడ్యాగవిస్తాలే గర్భంభాగచతుష్టయే 
కుర్వీతవృ త్తంమధ్యేచ నవభిర్వ్భ త్తమాలిఖేత్ ॥ 

అష్టాచరధికాఃకార్యాఃకేతేదితువిదికువా 

ఊొర్ల గమానమథ[బూమో ద్విగుణం ద్విపదా న్వితం॥ 

ఇఛాడ్యంయావద్విధాత వ్యం త త్సార్టాంలైక పంచకం 

భాగానష్టార్ధసహి తాన్ కుర్యాదూర్థ గంతులోద యాత్ 8 
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సార్గ భాగేనక ర్భవ్యో వేదీబంధళ్చకోభనః 
భాగద్భయంతతఃసార్లం శార్యాజంఘాసము। చ్చితిః॥ 

ఛా గార్టంహీరకంకు ర్యాక్ మనోజ్ఞ ౦కర్టి కాన్వితం 

మేఖలాంతరప( లేచ భాగేనై శేనకారయేత్॥ 

ళృంగోచ్య్బాయ స్పృతః కార్యః సార భాగద్వ యోన్నితః 

మ ధ్యేనసర్వళ్చంగాణాం మ స్తకేవృ త్తవాలిఖేత్ ॥ 

మడ్భాగవి స్త్పృతంతస్య స్యాత్ మడ్భాగము(చ్చితం 

యావన్నా[ తావరే హోకా తావత్కార్యాచమంజరీ॥ 

(తిభామంపంచభామంచ విచితం కార యేదిమం 

(గీవాస్యాద్భాగవాచేన విస్తారాద్ ద్విపదాయ తా! 

పొదహీనంపదంకుఠ్యా దండకంమనుసంభ వే(త్ ) 

చం దికాభాగపాదేన పొదోనంకలళః పదం। 

(పాసాదంమనసా ప్యేవం మనూత్కీ_ర్ల్యంకరో తియః 

సగ త్వాభవనంళ 9భో రాణాపత్యమవాప్పుయాత్॥ 

'తా॥ మనూత్కీ-ర్థ ముయొక్క_ లకుణమును చెప్పుచున్నాడు, 

చతుర శ పదేశమును 6 భాగములుచేసి గర్భము 4 భాగములును, 

చుధ్య 9 భాగములకు వృత్తమును రచించవలెను, దిశలయండును 

కోణములయందును మొ త్రము రి రధికలను రచించవలెను, విస్తారము 

నకు రెట్టింపును మరియు 2 భాగములు అధికమును చేయవలెను, 

ఛభాద్యము స్ట్ 1/2 భాగములను, దూల పైనుండి యెత్తు 8 1/2 భాగము 

లును, వేదిబంధము 1 1/ల భాగమును, జంథు 8 1/3 భాగములును 

క్షీరము 1 /2 భాగమును, చక్కని కర్టికతో రచించవలెను. మేఖల 
అంతరసష తము 1 భాగమును శిఖరము 2 1/2 భాగములును అన్ని 

శఖర ములకుముధ్య శీఖరమును 6 భాగములు గుం డముగాను, 6భాగ 
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విచితముగా రచించవ లైను, గవ 1/4 భాగము వినారమును ఎత్తు 2 

భాగములును, అండకము 8/4 భాగమును, చం దిక 1/4 భాగమును 

కలశము 8/4 భాగమును చేయవలెను. ఇట్లు రచించినవారు శివలోక 

మున [పమధగణమున కధిపతులై యుందురు, 

(అనుబంధను 57, 88 పటములు చూడుడు) 

122. సు (పభము 

అపరాజిత్ 16కివ సూ తము 

నో విశాలేకర్ణ తిలకం క్లో చే ర ్టతలక కంతభా 

చతుః పాగ్టీ 9వసంయు క్ర కః స పభోనామనాముతేః 89 

"తా! విశాలమునందు కర్హ తిలకమును, కర్ణ ముల నైన తిలకమును 

(పానీ 9 సములు శీను రచించిశేని నుపభమగును. 

123. స్ఫుపభము మరియొక పద్ధతి 
సమరాంగణ $7వ అధ్యాయము 

న్లో అభను పభనామానం (పొసాదమభిదధ్మ హే 

యంకృ త్వా(పభయా న్యేషాం (పభాహంతిరవిర్యథా! 

చతుర,క్రీకృళశేతే శే ద్యాదశాంశ నిభాజితే 

కుర్యాచ్చతుప్పుదంగర్భం విస్తారాయామతఃసమః॥ 

(పాసాదారక్టంభ వేత్యందః కందభ దంపదద్గయం 

(ఫో మంతీద్యిపదాదియు చతసృవ్వవికో భనా॥ 

పడికాబావ్యాభి త్తిస్తు ద్విపదాకర్టృవి స్పృతిః 

చతుష్పదంమధ్యభ దం వినిపా్క-ంతం తిభిఃప దైః॥ 

అసె వాంతః పునః కార్యా ద్విపదాతుచతుమ్కీ కా 

శాలాయాః పార్శ్గ్వతఃకుర్య్యా దతిభ| దద్యయంబుధః॥ 

త యోఃపాదేననిపూ్యసం పార్శ్గ్ర్యయోరుభయోరప్తి 

పార్భ పళ (దస్యకర్ణస్య బాంతరంపదికేనయీత్ ॥ 
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జాలైర్విచి తితంకుర్యా నృ ధ్యేజ్యోతిర్యథాభ వేత్ 

వవందితుసమస్తాసు కుర్వీతేనమను[ క్రమాత్॥ 

| పాసాదభాగవిధినా పురఃకుర్వీతమండపం 

చతసృష్వుపిమ౨జరో శ్రది యమీకాళ్యాయథా[ కమమ్॥ 

లీయమూలసజంఘా| తా స్వసార్హాచయథాదిమం 

ఉ(చ్చ్బాయోమూలవిస్తారాద్ ద్విగుణో ద్వికలాధికః || 

తులోదయోదళ పదో మంజరీషోడళాంళికా 

'వేదీబంధస ము తేధః సార్హభాగద్యయోన్నితః॥ 

పంచళాగో చ్చి తాజంఘా హీరంభాగసమున్న తం 

సార్ల భాగేనక ర్తవ్యే మేఖలాంతరప। త్ర కే॥ 

కర్ణ శృంగసము త్సేధః కల శాంత స్ర్రేభాగికః 

దిజ్బంజరీతుక_ర్తవ్యా విసాశేణచతుప్పుదా॥ 

ఉదయీనవిధాత వ్యా పంచభాగా[ పమాణత;ః 

(గీవాపదస్య పా దేన కలశో౭ర్ధపడంభ నేత్ ॥ 

విస్తారో మరూల మం జళ్యాః క_ర్తవోదళ భాగికః లా 

భాగ్య త యోదళో క్సేధో (గీవాపాదోనభాగికా॥ 

అండకం సార్ల భాగేన ద్విపడాకలకో। చ్చితిః 

దశాంశేవట్క-తోమూూల స్క_ంధవషోంత కోభవేత్ ॥ 

విస్తారో మూలమంజర్యాః క్ర రృవో్యోదళభాగికః 

నవాండకోఒయంక ర్తవ్యః (పాసాదఃశుభలమణః। 

యః పాసాదమిమంకుర్యాత్. సు పభంభ క్రిమాన్ నరః 

దివ్య తేజోవవహాః సస్యాద్ 'బేహాం లేము క్రివూ ఫ్ర యాత్ ॥ 

తాః ను ప్రభ పాసాద లక్షణమును చెప్పుచున్నాడు. చతుర శ 
(పదేశమును 12 భాగములుచేసి గర్భము ఉ భాగములు, | పాసాదము 

యొక్క విస్తారముతో సగము కందము, ఆ కందమునకు భదము & 
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భాగములు, నలువైపుల [భమంతిక 2 భాగములు, వెలుపలి గోడ 1 

భాగము ఇట్లు చేయవలెను. కర్ణ ముయొక్క విసారము 2 భాగములు, 

మభ్య భ దము ఈ భాగములు, ఆ భో దముయొక్క- నిర్ణమము రీ భ్రాగ 

ములు, దీనిలోపల 82 భాగములచొప్పున శొలలయొక్క. పార్భ (ముల 

యందు అతిభ దములను శెంటిని రచించవ లను, అతిభ్యదములయొక్క- 

నిర్షమము & భాగము, (పక్క_లనున్న భదములయుక్క-యు, కర్ణ 

ములయొక్క_యు మధ్య 1 భాగము గవాతలతో విచ్శితముగా రచించ 

వలెను. ఇట్లు అన్నివైపుల రచించవలెను. [పొాసాదనుయొ క 

(పమాణము ననుసరించి ముందు వుండపమును రచించవలెను. నలు 

నైపుల మంజరులను కల్పించవలెను. విసారములో సగము జంఘను 

రచించవలెను. ఎత్తును చెప్పుచున్నాడు. విస్తారమునకు రెట్టింపు చేసి 

మరల 1 ఖాగనులో రివ వంతును కలిపి యెత్తుచేయవలెను. దూలము 

యెత్తు మె భాగమువరకు 10 భాగములు, మంజరి 16 భాగములు, వేదీ 

బంధము 2 1/2 భాగములు, జంను $ భాగములు, హీరము 1 భాగము 

మేఖల అంతరప తము 1 1/2 భాగము, కర్ణశ్చంగముల యెత్తు కలశ 

ముతోగూడ శీ భాగములు, నలుదిశలయందు మంజరులను 4 భాగ 

ముల విస్తారమును, $ భాగముల యెత్తును చేయవలయును. (గవ 1/4 

భాగము, కలశము 1/2 భాగము ఇట్లు మంజరులను చేయవలయును, 

మూలమంజకియొక్క_ విస్తారము 10 భాగములను ఎత్తు 18 భాగములను 

చేయవలయును (గీవ తి/4 భాగము, అండకము 11/2 భాగము, 

కలళము 3 భాగములు, ఇట్లు మూలమంజరిని చేయవలను. మూల 

మంజరియుక్క_ 10 భాగములలో స్కంధము 6 భాగములు చేయవలను 

(అనగా సగముకంకు యెక్కువ) 9 అండకములతో దీనిని రచించ 
వలెను. ఈ |పాసాదమును రచించినవారు దివ్య తేజన్సు కలిగి 
చదేహాంతమున మోతేమును పొందుదురు. 

(అనుబంధము 69, 90, పటములు చూడుడు) 
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124, సురానందము 

అపరాజిత 168వ సూ! 

న్లో భూమిజంవైమల్లతలం కళాకూటంచ[ దావిడం 

వరఠాటంతుపతిరథే సురానందఃస ఉచ్యతే! 90 

తా॥ భూమిజ | పాసాదముయొక్క_ లతణములతో మల్లతల 
మును, కర్ణ కూటములు (దావిడ పద్దతితోను, (పతిరథములు వరాట 
పద్ధతితోను వేసినచో సురానందమగును. 

125. సురానందము మరియొక పద్ధతి 

సమరాంగణ శక్7న అధ్యాయము 

న్లో సురానంవవుథ[ బూమః (వాసాదమతినుందరం 

చతుర శ ౦సమంవే[ తం దళ ధా పవిధాజయేత్ ॥ 
పషడ్భాగోగర్భవిస్తారో డ్యాఫాగాభిత్తివి సృృతిః 

శ 

క _ర్హవ్యఃసార్ల భాగేన భాగాన్రైనజలాంతఠం 

(పత్యంగస్థానకంకుఠ్యాక్ సవ్ఫ త్తంపదభాగికం॥ 

శాలా స్రీ భీపదైఃకార్యాః శుభరూ పాళ్చతురి శం! 

ఇాలాయాః పార్శ్వ యోః కార్యో వారిమార్ల ఃపదార్థకః 

పరస్పరంతునిహో్కో_సో భాగం భాగంవిధీఆయ శే ॥ 

ఊర (మా నంవిథాతన్యం విస్తారాద్ ద్విగుణంబు ధ్రైః 

గర్భ చ్బాద్యంపదా న్యష్టా భాగాదా(డళ మంజరీ॥ 

వాస్తువిసారపాచేన వేదిబంధోవిధీయ శే 

చతువ్చదోర్థ్వతోజంఘా భాగార్భం|గాసపట్టికా॥ 
మేఖలాంతరప; కేచ వీధాత వ్యేపదో చ్చిశే 
కోణా దావిడకూటస్య వృత్త స్తం భావరాట కాః॥ 
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మధ్యా౭ంగతోరణానాంసు రంశకళ్చతురో భవేత్ 

షట్బ్సడఃస్క-ంధవిస్తారో (గీవాభవతిభాగిక్షీ; 

శిరూసార్థంపదంజ్షైయం భాగ మేకంచచం దికా 

కలకోజంక ద్వ యూ చ్భాయః వార్యఃపల్లవభ్రూమిత!1 

యఃకరోతినురానందం వరదా స్తన్యవమాతరః 

సురా స్తస్యహ్యాతీస్టార్య మపమృత్యుంహరంతిచ॥ 

తా" సురానందము యొక్క లక్షణమును చెప్పుచున్నాడు, 

చతుర శ పదేళ మును 10 భాగములు చేసి అందు గర్భము 6 భాగము 

లును, వెలుపల గోడ 2 భాగములును చేయవౌను. నాలుగుమూలల 

యందు కర్ణకూటములు 1 1/2 భాగము చొప్పునను, . జలాంతరము 

1/2 భాగము చొప్పునను తరువాత పంజరములు 1 భాగము చొ,న 

గుం డముగాను, వుధ్యశాల లీ భాగములును. శా లయొ కు యు 

పంజరముయొక్క_ యు మధ్య జలాంతరము 1/2 భాగమును, అనగా 

శాలయొక్క- రెండు వైపులను చేయవలయును, కర ము పంజరము 

శాల ఏనియొక్క- నిర్తమము 1-1. భాగము చేయవలయును. ఎత్తును 

చెప్పుచున్నాడు. విసారమునకు దిగుణముగా యొత్తును చేయవలెను. 

గర్భముయొకి ,- ఛాద్యము ర భాగములునుు మంజరి 192 భాగములును 

విస్తారమును యిష్టానుసారముగా చేసికొని యెత్తు 1 భాగము వేదిక 

యును, చానిపెన జంఘ శ భ్రాగములును, దానిపైన (గాసపట్టిక 1/2 

భాగమును మేఖల అంతరప[తము 1 భాగమును, వారాలలయందు 

(దావిడ పద్ధతితో కూటములను రచించవలయును. స్తంభములు 

వరాటక పద్ధతితో గుం డముగా చేయవలెను. మధ్యను తోరణము 4 

భాగముల యెత్తు చేయవలెను. స్క౦ంధముయొక్క_ విస్తారము 6 భాగ 

ములును, గవ 1 భాగమును, శిఖరము 11/2 భాగమును, చందిక 

1 భాగమును, కలశము యెత్తు 2 భాగములును, పల్లవములతో చక్కగా 

రచించవ'లెను. ఈ సురానందము నెవ్వరు రచింతురో వారికి నూతృకా 
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దేవతలు అపమృత్యు దోవమును బోగొట్టి సంపూర్ణాయుహ్యము 

నిత్తురు. (అనుబంధము 91 పటము చూడుడు) 

126. హర్షణము 
అపరాజిత 168వ సూూతను 

శో కర్హశ్ళంగంభ దళ్ళంగం సంత్య జేత్సంచచామ శే 

సింహాకర్ణ దయం కార్యం హర్ష ణోనామనాముతేః, 91 
క్ర షు 

'తా॥ పూర్వము చెప్పిన పంచచామరమునందు కర్ణ ళృంగ మును 

భద శృంగమును తీసివేసి సింహకర్షములను. రెంటిని రచించిన-వో 

హర్ష ణమగును. 

127. హర్తణము మరియొక పద్ధతి 

సమరాంగణ కీ7వ అధ్యాయము 

శో అధథవార్గ ౦|పవచ్"్య్టమి సర్భలోక| పవార్షణం 

నిత్యంవసతియ। త్రి, స్టైానంయద్విళ్వక ర్మణః॥ 

చతుర శ్రీ కృతే ల భ చే౭_పాదశ భఃప దైః 

(పతికోణంవిధాత వ్యాః కర్లాభాగైస్రిభి త్రీభిః॥ 

దిపదంకర్ట భ(ద్రంచ భాగేనై శేననిర్షతం 

చారిమార్ల ంపధంకుర్యాత్ పవేశాయామతీ సమం] 

తిభాగమస్య పత్యేంగం పదద్వితీయనిగ్ష మం 

వేదిదం డావలో కాభ్యాం (సత్యం గేకర్మ్శళల్పయేత్ ॥ 

చతువ్బదంమధ్యభ దం దిపదంచాస్యభ దకం 

నినిర్లతంచభా గన విదదీత విచక్షణః 

వలభ్యాళ్శ్చడి(భ్రాగాఃస్ఫుః స్వానురూ పాళ్చత్తుర్జి శం 

గర్భో భా గైళ్చతుర్భిస్తు వలభీనాంవిధీయ తే॥ 

ది(పదా బావ్యాతోోభి త్రీర్తి ( పదాచ్మ భమంతికా 

కందఃస్యాద్ దశ్ భిర్భా గైర్షర్భః షట్ _తింళ తా పదైః। 

ఓరి) 
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ఊర్ల (| పమౌణ మేతస్య స్యాచ్చ త్వారింశ తాప దైః 

భాగఃపోడశ భిళ్చాస్య విద ధ్యాచ్భాదనంళుభర॥ 

వేది బంధఃపంచపదో జంఘా చాష్టపడాభ వేల్ 

మేఖలాంతరష్మతేంచ కుర్వాాద్ భాగ తయాద్ బుధః॥ 

ఊర్ల (మంతీరప తంస్వాాద్ విధాతవ్యంయథాక్ర మం 

వలభీసంవృతిఃపాజ్జైప్మచ్భాయాల్. పంచభాగికీ॥ 

సక్ఫంగా ఃసింహక ర్లెళ్స కార్యా భాగసము చ్చితిః 

వరమా చేనక ర్హవ్యా |తిపదాకర్ట మంజరీ॥ 
డు జాతీ ల 

ఊర్ల (ంపడేభ్య,స్ర్రీభ్యోఃస్యాద్ భా గేనకలశాండకం 

విస్తారాత్ షోడశ పదా క ర్భవ్య్యామూాలమంజరీ॥ 

డఊార్ల (౦వింశో తిభాగాస్య స్క_౦ధోనవపడాయత; 

(గీవాసార్థపదం కార్యా తతో ద్యిపదమండకం। 

చందినై ్రీనభా గన కలశ వ్రేపదడాత్ తతః 

వార్ష ణః కియ తేయ తే సదేశ ఃనుఖ మేధ తే॥ 

వేమంగో బాహ్మణా నాంస్యాత్ పూర్ణ కామళ్ళ్చ పార్టి నః॥ 

'తో॥ విళ్వకర్శ వలన లోకమునకు హర్షము కలిగించునట్టిది 

యును లమ్మీదేవి నివసీంచునట్టిదియును అగు వార్ష ణము యొక్క 
లశుణమును' చెప్పుచున్నాడు. చతుర్మళ పదేశమును 18 భాగములు 

వేని కర్ణము లీ భాగముల చోప్పున అన్ని హూూలలయందును రచించ 

నలయును, కర్ణములయందు భ|డములు 2 భాగముల చొప్పునను, 

బానియొక్క. నిర్రమము 1 భాగము చొప్పునను చేయవలెను. జలాం 

తరము 1 భాగము (పవేశ మును ఆయామమును సమముగా చేయవల 

యును, పంజరములుకూడ తి భాగముల విస్తారమును వాని నిరమము 

9 భాగములునుు వేదిక చం దావలోకనముకూడ పంజరమునందు 

కల్ప్సించవలయును. మధ్య భాగము 4 భాగములున్క డాని యు క్క 
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'భదము 2 భాగములును, భ దముయొక్క. నిర్ణమము 1 భాగమును 
చేయనలయును,  వలభి 3 భాగములు నలువై పుల రచించవలయును: 
గర్భము ఉ భాగములును, వెలుపలి గోడ 2 భగములును, (భమంతిక 
2 ధాగములును చేయవలయును. కందము 10 భాగములును, గర్భము 
6.6 భాగములును చేయవలయును. ఇక యెత్తును చెప్పుచున్నాడు, 40 
భాగములు మెత్తునుచేసి 16 బ్రాగములు ఆచ్చాదనమును, వేదీబంధము 
5 భాగములును, జంఘ 6 భాగములును శాలయును అంతరప్మతమును 
శే భాగము లును, వల భిచుట్లూ ర భాగముల యెత్తునను, సింహకర్ష 

ములతోను శిఖరములతోను 1భ్రాగము చే యవలెను, వర్ణ 
మూనముతో కర్ణ మంజరి 8 భాగములు చేయవలయును, దానిపైన 
లే భాగములు అఆండకవమ ను కలళమును చేయవలయును. మూలవంజరి 
యొక్క వీసారము 16 బ్రాగములును, యెత్తు 20 బ్రాగములును చేయ 

వలయును. స్కంధము 9 భాగముల యొుత్తును చేయవలయును, (గన 
1 1/3 భాగమును, అండకము 2 భాగములునుు చం దిక 1 ఛాXమును 

కలశము 8 భాగములును చేయవలయును. ఈ హర్ష ణమును ఎచ్చట 
చేయుదురో ఆ దేశము గోవులు మొదలు (బాొహ్మాణులవరకు సమస్త 
జీవులు సుఖముగానుందురు. 

(అనుబంధము 92, 9 పటములు చూడును) 

128. దుర్ధరము 
అపరాజిత 1558వ సూ+ 

= నో, న్స్ ఆరం సీం ర్మసదుర § 
a సిద్ధార్హశ్చుభ వేత్సూర్యం స్తీ వాక ్యర్థసదుర్గర 

దుర్భరోనానుగుణతేః శివసాన్ని ధ్యదఃసచా ॥ (92) 

తా॥ సిద్ధార్థ మునందు సింహకర్ష ములను రచించిన-ో దుర్గర 
మగును. ది శీవసాన్ని ధ్యము లభించునంతటి పుణ్యముక్ లది, 
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129. దుర్ధరము మరియొక పద్ధతి 

సమరాంగణ ఫ7వ అధ్యాయము 

న్లో ఇడానీందుర్దరం బూమః (పౌసాదంశుభలకు ణం! 

చతుర గోస మేక్నే తే చతుర్వింశ తిభాజితే 
క రాఃస్యుఃషట్పదాః కార్యా _పత్యఠిగంచద్యయంభ వేత్ | 

క_ర్తవ్యాష్టపడా శాలా నిర్ణ మోా౭_స్య చతువ్పదః 

పదద్య్వయంవ్ని. ప్కా-౦ తా సర్వత కర్ణ కోభితా॥ 

ద్విపదాబావ్యాధి త్తిః సా్యాచ్చతుర్భాగాంధ కారివా 

ద్విపదాకందభి త్తిస్తు గర్బ్భళ్చాష్టపదాయతః॥ 

పట్బదాకంతనాలాచ కండక ర్లాఃపద తయం 

ఊర్ల ((పమాణంవిస్తారాత్ ది(గుణంది(పదా ధిక ౦$ 

వింశ త్యంళ స్తులో[ చా యః శిఖరం! తింళ తాపదైః 

కంభం సార్ల ది(భాగళ్చు క లతో భాగము చ్చితిః॥ 

భాగాన్టేనాంతరంవ తం భా గనై కేన మేఖలా 

దళ భాగో చ్చి కాజంఘా వీరకంభాగికంభ వేత్ ౪ 

భాగ్రైళ్చతుత్ళిఃక_రృవ్యం 'మేఖలాద్వితయంతతః 

అధస్తాదూర్ల ఏపట్టస్య తలపట్టన్య-చోపరి॥ 

భవేత్ పోడశ భిర్భాగైరన యోరంతరంద్య యో; 

ద్విపదో వేది కాబంధో వేదీశార్యాచతువ్నదా॥ 

ఆసనం చైకఖాగేన స్తం భఃపంచప దైర్భ వేత్ 

భాగేనై కేనభరణం శీర్ష కంభాగమున్న తం॥ 

పట్టో భాగద్భయో క్సేధ చ్బాద్యంచ| తిపదా యతేం 

మూలభ దాణిచత్యారి లోణభ దాణికంభవేత్ | 

క రృళ్చం గాణిదళ చ ద్వయమనస్మింశ్చతుర్ణి ళం 

(గీ వాంఛాగసమం తానాం కృంగాణాంతిపదోటన్ఫిలిః॥ 
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వట్బ్సదాక గ్థ మంజన్యః స ప్తభాగసము। చి స తాః 

(వార్ల భోగికీభాగఃస్యాదు బ్బా యాం డకస్యతల్ 

పద త యోన్న తా కార్యా వింహాకి క్రాశ్సతుహప్పదాః 

మ ధ్యేభ్మ భేతదు క్సేధో విస్తా రాదర్గ భా గికః॥ 

విస్తారోమూలమంజర్యాః పదైఃషోడక భిర్భ వేత్ 

అష్టాదశ భరు: చ్చాయో (గీవాసార్థపదో చ్చితా। 

ఆండక౦ద్విపదం కార్యం చం దికాపదము[ చ్చి తా 

కలళ ౦ తిపదంవిద్య్యాక్ సర్భలక్షు ణసంయుతం! 

అండకై $సప్పదళ భిః _పాసాదోదుర్టరోభవేత్ 

దుర్ధరంయఃకరో తీవా భర్షాచ్చ క్లింసమాప్ను యాత్ | 

కాలేక శివసాయుజ్యం నిధనేచ| ప సపద్యతేః 

తా॥ చతుర్మళ (పదెళమును వడ భాగములు చేసీ కర్ణములు 6 

భాగములును, పంజరములు 23 భాగము లును, తాల రి భాగములును, 

శాల మొక్క నిర్షమము ఓ భాగములును, కర్ణ ములయొక నిర్షమము 

౨ భాగములును వేయవలయును, వెలుపలి గోడ 2 భాగములును, అంధ 

కారిక 4 భాగములును, కందముయొక్క_ గోడ 2 భాగములును. 

గర్భము ర భాగములును, కొందశాల 6 భాగములును, కందకర్ణ ములు 

8 భాగములును చేయవలయును. ఎత్తు విస్తారమునకు శెట్రింపును 

మరియు 2 భాగము లధికమును $50 భాగములు: దూలము ఎత్తు 20 

భాగములును. అచ్చటినుండి శిఖఠము శీ0 భాగములును చేయవలెను. 
కుంభము & 1/2 భాగములు, కలశము 1 భాగమును, అంతరప తము 

1/2 భాగము, మేఖల 1 భాగము, జంఘ 10 భాగములు, రీారక్రము 

1 భాగము, లెండు మేఖలలు 4 భాగములు, వెపట్ట మునకు దిగువను 

(కింది పట్టమునకు పైనను యీ రెంటి సందున 16 భాగములును, 

"వేదికాబంధము 2 భాగములును, వేది 4 భాగములును, వీఠము 1 

భాగమును, స్తంభము 5 భాగములును, భరణము 1 భాగమును, శిఖ 



రము 1 భాగమును, పట్టము 2 భాగనములును, ఛాద్యము తీ భగవ 

లును, (పథాన భో] దములు 4ను, కోణభ ఛ(దములు శ ను, కర్ణ ళృంగ 

ములు ఒకొక్క- మూలకు తి చొప్పున 12ను, (గవ 1 బాగము, 

శిఖరములు త భాగములు చేయవలయును, కర్ణ మున ముంజరిని 6 భాగ 

మల విస్తారమును యత్తు 7 బాగములు చేయనలయును. గవ 1/3 

భాగమును అండకము 1 బౌగమును, సింవాక ర్ల ములు విస్తారము 4 

బాగమనులును, యెత్తు 8 భాగములును, మధ్యభ దము విస్తారములో 

సగము యొన్తును, మూలమంజరియొక్క_ విస్తారము 16 భాగములును, 

యెత్తు 18 భాగములును, (గీవ 1 1/2 భాగమును, అండకము 2 భాగ 

ములును, చం దిక 1 భాగమును, కొలశేము లీ బౌగములును, ఇట్లు 

సమ స్తమైన లక్షణములతోను 17 అండకములతోను రచించవలెను, 

ఈ (పొసాదమును రచించిన వాఠరతు శివలోక మును బొంది సశాన్సనివలన 

శక్తిని పోందుదురు. 

(అనుబంధము 94, 95 పటములు మాడుడు) 

130. విజయము 

న్లో! 1శ్రవత్సళ్చభ వేత్సూర్యం వజ యో భ దళోద్ద మైః 

నిజయంసర(క ళ్యాణ నూయుఠారో గ్యవర్టనం॥ 93 

తా (శ్రీవత్సమునందు భ|దములను యొత్తుగా రచించినచో 
విజయమగును. ఇది అన్ని ళుభములనిచ్చును. ఆయుమ్యుము ఆరో 

గ్యము నృద్ది చేయునుం 

131+ దుర్దయము (విజయము) మరియొక పద్ధతి 
సమరాంగణ 57వ అధ్యాయము 

నో ఇదానీందుర్ణయం[ బూవమః (పొసాదంళ తుమర్లనం॥ 

we 
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యంక్ళ త్యాదుర్ణ యోలోకో భవేత్ | కీడతీచకీ కౌ 

చతుర, శ్రీకృళే కే శే పంచభాగవిభాజి లే॥ 

గర్భంనవపదంకుర్యాద్ భి త్తీఃషోడళ భాగికీ 

భా గేనకర్ష రధి కా భాగాభ్యాం మధ్య మేరథః॥ 

భా గేననిర్షమ స్తస్య విధి రష చతుర్తి ఫోం 

భ దకర్లాంత రేకుర్యాద్ వారినూ రక్ష ంపదార్టకం। 

ఊోర్ల (మా నంనిధాత వ్యం తమనస్మి౯ దళ భాగికం 

వేదిబంధఃసపాడా౦నౌ జంఘాంన్ పొాదసంయుతే॥ 

'మేఖలాంతరప(తేతు పదాన్దేన పకల్పయేక్ 

శిఖర్యస్త్రపదైఃసార్లం భాగషటోో | చ్భితోభవేత్ | 

ద్విపదఃస్క_ంధవిస్తారో 'రిఖాపదదలాకృతిః 

భూమయఃపంచక ర్హవ్యా నూ్య్యూనమానాయ థా క్ర మం॥ 

(పథమాసార్హ భాగాన్యా పదపాదోనితా కమాత్ 

స్కృ_ంధఃపాదోనభాగేన స్యాద్ | గీవార్ణపదేనచ।॥ 

అండకం తేక భాగేన కర్పరం జార్గభా గక ఆ 

భాగో క్సేధస్తుకలళ 8 సమవృ త్తఃనుకో భనః॥ 

దుర్భయః క్రియ తేయ త్ర పురేవానగశే2.ధథవా 

నభ వేల్ తతదుర్భితం నచవ్యాధికృతంభ్యయం! 

'తా॥ దుర్ణయముయొక్క_ లవణము చెప్పుచున్నాడు. చతు 

రశ |పదేశమును 5 భాగనులుచేసి అందు గర్భము 8 భాగములను 

వెలుపలి గోడ 1.1 భాగమును చేయవలయును. కరమున రధిక్ 1 భాగ 

మును, నడుము రథము 2 భాగములును, దానియొక్క నిర్షమము 1 

భాగమును, భ్మదముయొక్క_ యు, కర్ణముయొక్కయు నడుమ జల 
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బంధము 1 1/4 భాగమును, జంఘ 2 1/4 చబాగములనుు, మేఖల 
అంతరప తము 1/2 భాగమును శిఖరము ఎత్తు 6 చాగములును, 
నిసారము చేయవలయును, స్కృ_ంధముయొక్క_ విస్తారము 2 భాగము 
లును, రేఖ పద్శ్మదలమువలె నుండవలెను, దీనిని 5 అంతస్తులు చేయ 
వలయును. ఒక్కో_క్కు. అంతేస్తునకు 1/4 భాగము యెత్తు తగ్గుచుండ 
వలెను. మొదటి అంతస్తు 1 1/2 భాగమును, రెండవ అంతస్తు 1 1/4 
భాగమును, మూడవ అంతస్తు 1 భాగమును, నాల్లవ అంతస్తు 8/4 
భాగమును, ఐదవ అంతస్తు 1/2 చబాగమును చేయవలెను. స్కంధము 
లీ/4 భాగమును, (గోవ 1 /3 భాగమును, అండకము 1 బాగమును, 
శిఖరము 1/2 భాగమును, కలశము 1 భాగమును సమానమైస గుండ 
ముతో రచించవలయును. ఈ దుర్భయమును రచించిన పట్టణమున 
గాని గామమునగాని దుర్భి తుము, వ్యాధి మొద లెనవియుండవు. 

132. (తికూటము 
అపరాజిత 168వ నూ; 

న్లో కర్ణంచభ వేద్ భ| దం (ఈకూటఃపంచభూమికః 

దెళ భాగ్యోళ్ళూటనా శే అవఃస్యాద్ దత్నుణాననః॥ 94 

తాః కర్ణ ములయందుగూడ భ్మ్దదములను రచించి ఐదంతనులు 
చేసిన యడల (తకూటమగును, 

133. (తకూటము మరియుక పద్ధతి 
సమరాంగణ ఫ7వ అధ్యాయము 

నో (బూ మస్రైహాటం బహు డ్యైః సేవితం తీద శె స్రీ ఫీః 

ఫలం కతుసహ్మ సస్య యేన మోకంచవిందతి, 

సంసాధ్యతుల్య తిభుజం తే| తమిష్ట పమాణతః 

తత్తో=_స్యబాహుమేై కం చతుర్భిర్విభ జేత్ పదైః॥ 
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ద్విభాగంమధ్యమఠభ దం భాగికీంకర్ష పట్టి కాం 

అగ్థనగర్భమన్లేన కర్యాద్ భి త్తి తయంబుధః॥ 

పిస్తారంపం చధాభక్త్యా కుర్వాద్ ద్విగుణము(చృయం 

వేదిబంధోవిధాతవ్యః సపావంఖ్ఞాగము! చ్చితః॥ 

జంఘాసపా బె భాగా ద్వౌ ఇకార్యాతస్యసము  చ్చితిః 

మేఖలాంతరప్మ తేచ భాగస్య్యా నేన కార యేత్ ॥ 

ముంజరీభాగవక్కు.న పంచభాగవిథాజితా ' 

ఆసమం తాకి సమస్క_6ధ॥ః కార్యః పూరో్యో కృవర్హ్మనాః 

పాదభాగేనతు గీవా మర్గభాగేనచాండకం 

చం దికాభాగపా దేన కలకంభాగముచ్భితం॥ 

(తికూటం కార యేద్ యస్తు (బి ప్సేశానహరి వియం 

సిద్దో భూ త్వాపురీం తేపాం యాత్యసౌానాతసంశ యః॥ 

తా॥ చేవతలకును, _బహ్మ, విష్ణు, మ హేళ్యరులక్రును (పియ 

మైన (తకూటముయొక్క లక్షృణమును చెప్పుచున్నాడు. సమానమైన 

చతుర శ (పదేశమునందు సమముగా |తిభుజములను నిర్జయించి, 

అంతట ఒకొొక్క_  భుజమును 4 ఫఖాగములును, మధ్యభ దము 2 

భాగములును, కర్ణ ము 1 భాగమును చేయవలయును. మరియు (తిభుజ 

తే తములలో మధ్య సగము గర్భమును గోడ సగమును చేయవల 
యును. విస్తారమును 5$ భాగముచేసి దానికి శెట్టింపుగా యెత్తును 

చేయవలయును. వేదిబంధము 1 1/4 భాగమును, : జంఘ వి 1/4 భాగ 

ములును, మేఖల అంతరప తము 1/2 వాగమును, మంజరి యెత్తు 6 

భాగములును విస్తారము 5 భాగములునుు స్క_౭ధమును మంజరికి దగి 

నట్లు పూర్వము చెప్పబడియున్న [(పకారము చేయవలయును, (గీవ 
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కలశము 1 భాగమును ఇట్లు మూడు శిఖరములతో | పాసాదమునం 
రచించిన యడల పుణ్యము లభించును, 

(అనుబంఢము 96, 97వ పటములు చూడుచుు 

134. నవశేఖరము 
అపరాజిత 168వ సూ॥ 

నో త్య క్రకర్ణ ద్యయంశ్ళంగం తీలకంకామదంభ వేళ్ 

నవశేఖరనామాసా క _రృవ్యఃసర్వ దైవ తే॥ 95 

తా॥ కర్ణ ములు రెంటియందుగల శిఖరములను తగ్గి చి తిలక 

ములను రచించినవో నవ శేఖరవమగును, 

135. నవశేఖరము మరియొక పద్ధతి 
సవారాంగణ $7వ అధ్యాయము 

న్లో ఇదాసీమభీథాస్యామః | పాసాదంనవ శేఖరం 
చరుర కంభచేక్శ కం వింశ త్వేకోనయాపచైః॥ 

క రాళ్చతుష్పదాః కార్యా నేపాంభ్మ దంద్విఫాగికం 

వినిర్చతంపడా నైన జలమార్ల స్పథార్థతః॥ 

అర్జథా గాయ తాశార్యాసాఫవేహి విచకుణైః 

శాలాకర్ట పదా న్టైతు (పత్యంగంభాగమానతః || 

(తిపదోర థకః కార్యో మంజరీణాందతుష్టయం 

చతువృ్చదాభ వేద్ భి త్రీ ర్రర్భ శ్వ కాద శాంశకః॥ 

చత్వారింశ త్పడాదూర్ద్వం యావత్ స్క౭ధంసమ స్తకఆ 

తులోదయ:ఃహోడశళ భి ర్భంజరీ చాష్ట్రకె క్రి భిః॥ 

చతువ్చుదో వేదిబంధో జంఘాసాష్టపదాభ వేత్ 
ఛా గనభర ణే్యత్యంళం మేఖలాంతరప తకం 

ఉ(చ్చాయతేఃస ప్పపదాక రృవ్యాకర్ట మంజరీ 
(వార్డభాగేనభ'వే దండకం నెక భా గికం॥ 
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భాగోనచం। దికామూార్థ (0 భాగేనకలళంత భా 

సపొాదమువయంస్క_౦ధం మంజర్యావి స్పృతేవిదుః॥ 

(గ్వాపా డేనభాగన సపాదాంశ మభాం౭డకం 

భాగార్హంచం| దికా భాగద్యయే నకలకోదఆః॥ 

వస్తారోనవూూలమం జర్యాః కార్య కపంచదశాంశకః 

తథాస ప్పడకో[చ్చాయః స్మృ_ంధాయా మోనవాంశ కః॥ 

(గీవాచాస్య్యార్ట భా గేన సార్టద్విపదమండకం 

చం| దికాసార్లభాగోన తీపదఃకలకోదయః॥ 
థి 

వవంయః కారయేోర్థినం _పౌసాదంనవశేఖరతి 

నవభిఃసహి తాంఖండై ౩ సభున క్తివసుంధరాం॥ 

తా॥ నవ ఇఖరముయొక్క- లతుణనును చెప్పు చున్నాడు 

చుర (పబేశ మును 19 భాగములు చేసి కర్ణములు 4 భాగముల 

నొప్ఫునను, వానికి భ వములు 32.2 భాగములును, భ| దములయొక 

నిర్ణవము 1/2 భాగమును జలాంతరము 1/2 భాగమును, శాల జె 

ఖాగములును, పంజరము 1 భాగమును రధకములు కి భాగములును 

మంజరి 4 భాగములును, గోడ 4 భాగములును, గర్భము 11 బాగము 

లును, యెత్తు మొత్తము 40 భాగములు, అంచులో దూూలముపె 

భాగమువరకు 16 భాగములునుు ఆనున మంజరి 24 భాగములును 

చేయవలయును. వేదిబంధము 4 భాగములును, జంఫఘ రీ భాగము 

లును, భరణము 1 బాగము మేఖల అంతరప తము తీ భాగములు 

కర్హమంజరి యొత్తు 7 భాగములు, దానికి (గవ 1/2 బాగము, అండ 

కము 1 భాగము, చందిక 1 బాగము, కలళము 1 భాగము, ఉరో 

మంజరియందు స్కృ్రంధముయొుక్క యెత్తు 1 1/4 భాగము, గవ 1/4 

భాగము, అఆడకము 1 1/4 భాగము, చం దిక 1/2 భాగము, కలశము 

ఇుత్తు 2 భాగములు (ఇచట ఉరోమంజరి విసారము 10 భాగములు 

ఎత్తు 12 భాగములు అని తెలియవలయును) [పథాన మంజకియొక్క- 
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విసారము 15 భాగములున్కు ఎత్తు 17 బాగములును, స్కంధము ఎత్తు 

9 భాగములును, (గీవ 1/8 బాగము, అండకము 21/8 భాగములు 
చం(చిక 11/2 భాగము, కలశము లి భాగములు, అండకములు 9 

చేయవలయును. 

(అనుబంధము 98, 99, పటములు చూడుడు) 

136. పుండరీకము 
అపరాజిత 168వ సూ తము 

శనో[ శీశరీసింహాకర క్ష యు క్షశ్చందైస్తునాగరైః 
య౧ కం యాని a__. ౨ a 

పుండరీక స్తణానామ కర్తవ్యంవిమ్షుముందిరం॥ 96 

తా॥ శేళరివలె సింవాకర్షములను రచించి, నాగరపద్ధతితో 

వచించి రేని పుండరీకమగును. ఇది విమ్షువునకు | పియ మైనది, 

137. పుండరీకము మరియుక పద్ధతి 
సమరాంగణ 57వ అధ్యాయము 

న్లో॥ పుండరీక మథ| బూ మో యశ సోవర్టనంపరం 

యస్మ్ని౯కృ లేస్టిరా కీ ర్తిర్భ వేద్ యావద్ వసుంధరా! 

చతుర శ్రంసమంక్నే| తం విభ జేత్ పంచభిఃపైః 

(తిపదంక ల్పయేద్దర్భం తస్యభి త్రించభాగి కాం॥ 

(తిపదంతస్యభ| దంస్యాత్ సార్థభాగవినిర్లమం 

భచేమవ ర్హులందియు రథికానాంచతుషస్టయం॥ 

ఛాగేనై కేనరధి'కా మూలచ్చందో౭_యమోారితః 

ఊర్ల (మా నంభవేద్ యస్య డ్విగుణోదళ భాగికం॥ 

భాగేనో చ్భాలకంవివ్యాత్ భాగాన్థనతు మేఖలా 

వేడిబంధం నకుర్వీత జరఘాసార్ల ద్విభాగి కాః 
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మేఖలాచార్గభా గన భవేత్ సాంతరష తకా 

పదానిపంచనాళ్థాని మంజర్యాఃస్యాత్ సము(చ్చితిః॥ 

(తీపదఃస్కంధపిసారో (వాసాపదపాదికా 

అండకంస్య్యాత్. పడాచ్దేన భాగపా దేనచం దివా॥ 

భాగో| చ్మాయస్తుకలశ 8 క ర్భవ్యఃశుభలక్షణః 

మభ్యేనమూల మంజ ర్యా త్రీపదాభ దమంజరీ॥ 

సార్గారిశ| తీపదో[ చ్చాయా (గీవాభాగసము చ్చి తా 
అండకంచ। తిభా శన కలకో భాగము చ్చితః! 

పంచాండః పుండరీకో=_. యం క ర్హవ్యఃశుభవర్గనః॥ 

తాః భూమియున్నంత కాలము కీర్తిని స్థిరముగా నిలుపునట్టి 
పుండరీకముయొక్క_ లక్షణమును చెప్పుచున్నాడు. చతుర శ (పదేళ 

మును 5 శ్రాగములుచేనీ అందు లి బాగములు గర్భమును వెలుపల 1.1 

భాగము గోడయును చేయవలయును, భదము లీ బాగముల విస్తార 

మును, నిర్లమము 1 1/2 భాగమును చేయవలయును. దిశలయందు 

గల భ| దములయందు గుం డముగా 2 రథకలును, రధిక 1 భాగమును 

వది |పథానచ్చందము విస్తారమునకు రెట్టింపు యెొత్తుశు చేయవలెను. 

ఉచ్చాలకము [ భాగము, మేఖల 1/2 భాగము, వేదిబంధము చేయ 

నక్క-రఠ లేదు. జంఘ 2 1/2 భాగములు, మేఖల 1/2 భాగము, అంతర 

ప తేముతోగాడ రచించవలయును. మంజరియొక్క యెత్తు 5 1/2 

భాగములు, స్కంధముయొక్క విస్తారము లి భాగములు, (గీవ 1/4 

భాగము, అండకము 1/2 భాగము, చండిక 1/4 భాగము, కలశము 

1 భాగము, (పథాన వమంజరియొక్క_ నడువు భదమంజరిని కి భాగ 

ములు విసాఠము చేయవలయును. ఎతు కి 1/2 భాగములుండవలెను. 
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138. సునాభము 
అపరాజిత 168వ సూత్రము 

శ్లో హంసోద్భ వేకర శృంగం సునాభ సుభ దోద్లమైః 

సునాభ శ్చగుణైః పోక్సో యావదాహృతసంప్ల వహ్ 97 

తా! హంసోద్భవమునందు కర్ణ శ్చంగములను రచించి భో దము 

లను యుత్తుగా నిర్మించిన వ్ సునాభ మగును, 

139. సునాభము మరియొక పద్ధతి (సునాభనము) 
సమరాంగణ $5/న అధ్యాయము 

న్లో సునాభసమథ( బూ మో వందితం దేవదాన వెః॥ 

వల్లభంతోకపాలానాం పుణ్యముత్కప్పలకుణం 

విభ జేత్ స పదశళ భిః సమిక్ష త్రల చతుర్భుజం, 

పంచభాగాయ తాకోణా గర్భఃకార్య (క్రి భిఃప దైః 

ఉభ యోఃకోణ యోర్చ భ్యే స ప్తభాగికమంతరం। 

ఉత్ జె పాత్ కర్ణ యోర్జుధ్యే | పోచ్చ యేల్ పదమంతరం 
భాగ పవెళంభాగార్గ వీసారముదకాంతరం॥ 

ద్విపదా ఛావ్యాభి త్తిఃస్యాత్ | తీపదాథ| భ మంతిశా 
పంచభాగాయతో మధ్యే భవేత్ పాసాదనాయకః। 

(తిపద స్తస్యగర్భస్తు భి త్తిర్భాగంవిధీయ తే 

(తిపదంకర్షభ దంచ భాగేనై కేననిక్షతం॥ 

పద పమాణంకోణాంస్తు చతురోవిని వేళ యత్ 

యథాకంద స్తథాకోణో విఫభాగఃసవిధీయ తే॥ 

పంచగ ర్భాస్తుక ర్హవ్యాః సవముమాన। పకల్సి తా; 

ద్విగుణం -చోర్లమానంస్యాద్ (గ వాండకవివర్షి తేం॥ 

(తిభిఃప దై ర్వేదిబంధో జంఘాస ప్తపదాభ వేత్ 
పద్మత యేణకర్తన్యం మేఖలాద్వితయంబు ధైః॥ 
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ఊర (తో బావ్యాఛండన్య క ర్హవ్యాకర్ణ మంజరీ 

వట్బ్సదాకర్ట మంజర్యో ద్విపదంకల శాండకం। 

ద్యాదశాంశ సవిస్తాశా క_ర్తవ్యామూల మంజరీ 

(త యోడళ పదో! చాయా (గీవాసా ప్రకాగము(చ్చితా, 
అండకంద్విపదో త్సేధం భానో ల్సేధాతుచందికా 

కలశ క్రిపదో లేదో వ రులఃశుభలక్షణః॥ 

యావత్ శీ తీర్యా వదబ్దిర్యావచ్చ శిది వాకరా 

కర్హాస్య తావద్ దివ్యా సే యావత్ సురగురుఃసు'రాః॥ 

త సునాభసముయొక్క_ లకణమునో చెప్పుచున్నాడు. చతు 
రశ (పబేశమును 17 భాగములుచేసి కోణములు 5-5 భాగములును 
గర్భము 8 భాగములును చేయవలయును, చెండు కోణములనుధ్య 

సందు 7 భాగములుండును. ఆ రెండు కర్ణ ములయొక్క. నడువు 1 
భాగమును యొత్తుగా కరచించవలయును, జలాంతరమును 1 భాగము 
_పవేశ మును 1/2 భాగము విసారమును చేయవలయును, వెలుపలి 

గోడ 2 భాగములును, (ఛమంతిక లీ భాగములును, నడుమ 5 బాగ 

ములు | పాసాదముయొక్క_ గర్భమునుచేయవల యును. ఆ 5 భాగమూ 

లలో చుట్టూ 1 బాగము గోడను రచించి మధ్య కి భాగములు గర్భ 
గృవామును కల్పించవలయును. కర్ణ మునంజలి భ|దము కి భాగముల 

విసారమును, 1 భాగము నిర్రవుమును కలిగియుండవలయును. కోణము 
లను 1 భాగము చొప్పున నలువవాలల రచించవలయును, కందమును 

రచించినట్లు రచించవలయును. అట్లు 5 గర్భములను సమానమైన 

కోలతతో నిక్టించి, యెత్తు విస్తారమునకు రెట్టింపు చేయవలయును. 
84 భాగములు (గన అండకము చేయనక్కర లేదు. వేదిబంధము కి 

భాగములు, జంఘ 7 భాగములు, మేఖలలు చెండునుకలిపీ కి బాగ 

ములు, ఆపైన కర్ణ మంజరిని రచించవలయును, కర్ణ మంజరి 6 భాగము 

లును కలశము అండకము 2 భాగములును, మూలనుంజరి యొక్క 
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విస్తారము 12 'బాగములును, ఎత్తు 18 భాగములును, దానియొక్క 

(గీవ 1 బాగము, అండకము 2 భాగములును, చండిక 1 బాగమును 

కలశము లీ భాగములును గుం డముగా రచచించవలణయును. ఇట్లు 

రచించినవారు భూమీ, సము[ దము, సూర్యచం దులు ఉన్నంత కాలము 

'దేవత్వముతోను9దురు. 

(అనుబంధము 100, 101వ పటనులను చూడుడు) 

140. మహెందము 

నో మల్లంవరాటళ్ళం ళ్ళ తిలకంచమ హేం[దకః 
a) మట్, (అ ం 

మహం దోనామగుణత ఇం[దలో కేపతిర్భశేక్॥ మ 98 

తా! మల్లతలమున వరాటపద్ధతితో కృంగములను తిలకమును 

రచించినచో మ హేందమగును, 

141. మహేందము మరియొక పద్ధతి 

సమరాంగణ 57వ అధ్యాయము 5 

శ్లో మహేందమథవతోె్యమః (సాసాదంభావణంతీ లేః 

సేవితంయక్షగంధ రః ఫణీం చైళ్చమహా పఖైః! 

మహేం[దంపంచదళ్ భి ర్భా గః పొజ్లోవి భాజయేత్. 

ననభాగాయతంగర్భం కుర్యాద్ భి త్తిం తిభాగికీం॥ 

విస్తారేణాస్యవిఖ్యా తా తేజ్ జైఃశాలాపద్యతీయం 

శాలాయాః పార్శ్వ యాః కార్యా ర ధాసార్టపడాబు థైః॥ 

రథ జాలాంత రేణావ క_ర్పన్యముదకాంతరం 

రథస్య పొం తేసంవారి జలమార్లంపడార్గకం॥ 

(పత్యంగానిపదసార్హం పౌదా న్రేనజలాంతరం 

విిపడంక రమా నంచ శార్యంకోణ చతుస్ట్ర యే॥ - 



ర్ వ భాగము 153 

భా గేనానో్య్యోన్వ మే లేపాం విధాత వ్యోవినిర్ష మః 

ఊర్ల (మానంతుక ర్రవ్యం ద్విగుణంనీమవి స్ప తేః॥ 

తులోద యోడ ళాంళఃప్యాద్ వింశ త్యంఇాచమంజరీ 

"వేది బంధం, పకుర్వీత సార్గ భాగద్భయం బుధ$! 

జంఘాయాస్తుసము[ చ్చాయంసార్ల పంచమ భాగికం 

భా గనభరణం కురాాల్లాంఛితంష త్రభంగి భి 

తదూర్థ గం మేఖలా కార్యా భాగడ్వితయము(చ్చితా 

ఊర ఏతోమంజరీకార్యా (క్రమేళైవమనోవారా। 

నవభాగాయతఃస్క ధో (గీవాభాగసమున్న జా 

అండకంది(పదో త్లేధం చం! ధికాభాగ మ్ము చ్చి తా 

చ్యిపదంకలళ ౦కుర్యాద్ విసారో త్చేధతఃసమాః 

ల తాఃస స్పవిధాత వ్యా రేఖా బ్దముకులాకృతిః॥ 

మ భ్యేల తాయాఃకర స్య వేలకఃపడ్విధ్య కమః 

(పత్యం గెతిల కాకూటాః పాంచాలార్లాదిపకుక 8॥ 

శో జేవరాట కాఃకూటాః కార్యామ హేం[ దమందిశే 

కృ తామ పాం దంరాజాస్యాద్ మ హాం ఊఈస్యావనేద్ దివి। 

తా! మహాంద్మపాసాద లక్షణమును ఇెష్పుచున్నాడు. చతు 

రశ (పదేశమును 15 భాగనులు నేసి మధ్యగర్భము 9 భాగములు, 

దాని (పక్కగోడ చుట్టూ తి భాగములు, శాల లీ భాగములు, దాని 

యిరువై సుల రథములు 1 1/2 భాగముచొప్పునను, రధముయొక్క_్యయు 

ఇాలయొక్క_యు నడువు జలాంతరము 1/2 భాగము, (పత్యంగములు 

1 1/2 భాగము చొప నను, మరల జలాంతరము 1/2 భాగమును, 

కర్ణము 2 భాగములు ఇట్లు నాలుగుమూలలను చేయవలెను. అన్నిటి 

కిని నిగ్రమము 1 భాగము చొష్పున రచించవలయును, విస్తారమునకు 

"రెట్టింపుగా యత్తును చేయవలయును. ల భాగములు దూలము సె 

[20] 
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భాగమువరకు 10 భాగములును, మంజరి 20 భాగములును, వేదిబంధము 

2 1/2 భాగములు, జంఘ స్ట్ 1/2 భాగములు, భరణమను 1 భాగము 

అనేక విధములైన పృతములు రచించవలయును. మేఖల 2 భాగములు 

పెన మంజరిని చక్మంగా రచించవలెను. స్కంధము పొడవు 9 భాగ 

ములు (గీవ 1 భోగము, అండకము 2 భాగములు, చందిక 1 
ఛాగవూ, కలశము 2 భాగములు విస్తారము యెత్తు సమానముగా 

చేయవలెను. లతేలు 7... రచించవలయును. కర్ణ మునందలి లత 

యొక్కొ_ నడువు వేలకము 6 విధములు వరుసగా రచించవలయును, 

(పత్యంగమున తిలకములు కూటములు కల్పించవలయును. పాంచాల 

పద్ధతితో చేయవలయును, మూలలయందు కూటములు వరాట పద్ద 

తితో రచించవలయును. ఇది మహేందము దీనిని రచించినవారు 

చివ్యతగమునుపొంది స్వర్షమునం దాధిపత్యము వహీంతురు, 

142. నిఖి శేఖరము 
అపరాజిత 168వ సూ॥ 

శో చతుర్శిఃసర్వతో భ దై) ర్షర్భశస్యాదుద శాంత శే 

శిఖరంశిఖాసంయు క్షం నామ్నా సౌళిఖ శేఖర ః॥ 99 

లె సర్వతో భ| దములు శీను, గర్భమును, జలాంతరములును 

శిఖరమున కలళము కలది శిఖ శేఖరవుగును. 

143. నిళభశేఖరము మరియొక పద్ధతి 

సమరాంగణ సూ తధార చాస్తుళాన్ర్రమునందు దీనిని 

నాయుట నురచిపోయియుందురు. 

144. వరాటము 
అపరాజిత 106వ సూ. తము 

శ్లో, భూమిజాభూవింకా[కమై ర్షంఘాహీనై శృభూమీనే ః 

శృం గేళృ్ళంగయు తా కార్యా బహుళ్ళంగసనూ కులాః॥ 80 



అవ భాగము కలలో 

క్లే పతిర భేవైవ భజేచ పతిభదశే 

మండారపుష్పికాఘంటా వరాటాశుభలముణాః చ| 

అపరాజిత 168వ సూ తము - 7 

ళో లతాఖ్యంసర్వతో భద్రం మక్తాలంచేవరాటకః 

నరాటోనామగుణత స్తీ ఫైత్నశివసన్ని ధా॥ 100 

తా॥ లశాఖ్యమునందు గాని, సర్వతోభ దమునందు గాని 

మతాలంబమును వరాట పద్ధతితో రచించినచో వరాటమగును. దీనిని 

రచించినవారు భివునియొకటే సన్నిధి యండుందురు, 

145. వరాటము మరియొక.పట్ధతి 
సమరాంగణ 57వ అధ్యాయము 5 

శో అధబూ మోవరాటాఖ్యం |పొసాదంశుభలశకుణం 

దయితంకిన్న రెం|దాణాం నాగానాంఖాతివల్లభం॥ 

చతుర శం సమంతే తం విభ బేద్ దళ భిఃపైః 

కుర్యాత్ వడ్భిఃప దైర్షర్భం భి త్తింభాగద్వ యీనచ+ 

ద్విపదంకర్ష విస్తారం కుర్యాత్. కోణచతుష్టయే 

ఉద కాంతరవిస్తార మర్ణభాగ ప వేళకం॥ 

ప౦ంచభాగణాయతంభ ద మంతరంచారిమాళ్ల యోః 

విస్తారా స్టైనక రవ్వ స్తస్యభ దస్యనిర్ష మః! 

కుర్యాన్నభ్యే౭-ప్ట భిర్భా గైః సపాదైర్ణ త్రము త్తమం 

సహితో వారిభూర్లేణ తలచ్చందోఒయమిోరితః॥ 

డజోర్ల ర్ల ఏ(పమాణ మేతస్య నిస్తారాద్ ద్విగోణంభచేత్ 

తుల (చ్చాయో౭ష్ట ఫిర్యా గః పదానిధ్వ్వాదకి కోర (తఃః॥ 

పద _తీతయము ల్పేధాక్ క్ర ర్ప్హవ్యంభ దవీఠళం 

విస్తారార్థార్గ రము త్సేధం వేదిబంధస్యకార యేత్ ; 
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చతుర్భాగో చ్చి 'తాంజంఘాం హీరకంచార్ల బాగికం 

మేఖలాంతరప తంచ కుర్యాద్ భాగ సముచితం! 

[తిపదంశ్ళంగము తేథాత్ (గీవాచకల శాండకం 

తదూర్ల ్యంపం చవిస్తారా స్వాదు రో మంజరీళుభా॥ 

(గీవాకార్యాపదా నైన భా ే నై శేనచాండకం 

కలకో౭_౦కో| చ్చితో౭_స్టాంళ నిసారామూల మంజరీ 

తస్యాః కార్యః సము త్సేధః (సవూాణాన్నవభాగిక। 

స్క_ంధఃపంచపదో[(గవా పొాదహీనంపదంభ వేత్॥ 

సపాదంపదమౌాండ క్యా పదస్యా నేనచం దికా 

కలకోద్విపదో(చ్య్భాయః (పాసా బేస్యాద్ వరాట శే॥ 

నవరాటం కార యీద రస్తు [పొసాదంభ క్రిమాన్ నరః 

సయా తియానై ర్వివి ధైః స్వరం పొప్నోతిచాతేయం! 

తా" వరాట[పాసాద లతుణమును చెప్పుచున్నాడు. చతుర శో 

(పదేశమును 10 భాగములు చేసి అందు గర్భము 6 భాగములును, 

చుట్టూ గోడ 2 బౌగములును, నాలుగుమూలలయందు కర్ణము 2 

భాగములును, జలాంతరము 1/2 భాగమును, భదము $ భాగములును 

భఛ్మదముయొక్క యు, కర్ణ ముయొక్క_యు నడువు జలమార్లమును 

కల్పిరిచవలయును. భ్మదముయొక్క_ నిర్హమము 2 1 [2 భాగములును, 

మధ్యను కి భాగములుచేసి అందు 1 భాగమునుకలిపి వృత్త రేఖను 

గీయవలయును, ఇడి తలచ్చందము విస్తారమునకు రెట్టింపుగా ఎత్తును 
చేయవలయును. దూలమునరకు 8 భాగములును, ఆమైన 12 భాగము 

లును, భ్మడవీఠమును లి భాగముల యెత్తున రచించవలయును, విస్తార 
ములో సగము యెత్తున వేడిబంధమును చేయవలయును. జంను 4 
బాగముల యొత్తును, హీరికము 1/2 భాగమును మేఖల అంతరప త్రము 
1 భాగమును, శిఖరము యొత్తునుండి (గీవ కలశము, అండకము శి 
భాగములు, ఆపైన ఉరోమంజరి 5 భాగములును, - (గీవ 1/2 భాగము 
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అండకము 1 భాగము, కలశము 1 భాగము, మూలమంజరియొక్కం 

విస్తారము రి భాగములును, ఎత్తు 9 భాగములును, స్కంధము గ్ భాగ 

ములును, (గవ 5/4 భాగమును, అండకము 11 /4 బాగమును, 
చం దిక 1/3 భాగమును, కలశము యెత్తు 2 భాగములును, బది 

వరాట। పొసాదముయొక్క_ లక్షణము. దీనిని భక్తితో నిర్మించినవారు 
శాశ్వతమైన స్వర్ష పదమును భొందుదురు. 

ర Oo 

(అనుబంధము 102, 108 పటములు చూడుడు) 

146. సుముఖము 
అపరాజిత 168వ సూ, 

నో భూమిజం వైమల్లతలం మత్తాలం బెస్తుసన్నుఖః 

సాంధారమధవాకుర్యాత్ కస్తోవి శక్ రృవః॥ 101 

చత్వారింశ ది మేపోక్తాః |పయుక్వా శ్రీ ధరాదికాః 
స ర్వేళ ప్తాళ్చశుభదా:ః సర్భకామఫల। పడాః॥ 102 

ఇతిసూ తసంతానగుణకి ర్తి (పో కృృశ్రీ/భువన బేవాచా రో్యక్రా 

పరాజిత స్ప బ్బా యూ 9 శ్రీధరాం| పాసాడలవణాధి కారోనాను 

(తివష్ట్యు త్తేరశతేతేమం స్తూ తమ్. 

తాక భూమిజ పాసాదమున మల్లతేలమును ము'తాలంబముల 

చేతను భ|దములును, లేక సాంధారములును రచించినయెడల సుముఖ 
మగును, 

147. సుముఖము మరియొక పద్ధతి 
సమరాంగణ క్7వ అధ్యాయము 

నో సుముఖస్యాధునాల క్షు (వ్యకమాగతము చ్యతే 

భాగ రేకోనవింశ త్యా చతుర శేవిభాజితే। 

త త్తే కాడళ భిర్ష రృ శ్చతుర్చిర్భి త్తీరంళ కై 8 

కోణోడింభాగిక స్త స్తత భాగపాదోజలాంతరం॥ 



4అ౮ భొోరతియ మహాశిల్పము 

భాగాన్థేన పవేశో౭స్య చతురంళక విస్తృతం 

భద మేవంవినిర్లి ప్ల మర్చభా గననిర్లతం॥ 

పాదోనభాగదింతయాదంత శే కర్ణభ|[ దయోః , : 

[తయః। పతీరథాః కార్య్యాః సహి తాఃసలిలాంత రై $౪ 

అర్హభాగో=_ర్ల భాగశ్చమిత స్పేషాంవినిర్ష మః 

ఊర్ల (మా నంభవేదస్య ద్విగుణంద్విక లాధికం॥ 

అంశ కై 8 పంచదశ భి ది ధే యా౭.స్యతులోదయః 

విభాగైఃపంచవింశ 'త్యా తదూర్థ (౦మంజరీభ వేత్ ॥ 

వేదీ బంధో వి ధే యో2ఒస్య సార్ల భాగచతుస్ర యాత్ 

జంఘాం కే రష్ట్రభీఃసా లః వరండితుద్విభాగశా॥ 

ల తాభిర్నవభిక్యుక్తా (పాగ్వక్ కార్యాస్యమంపిరీ. 

సా దే కాదశ భిర్భా గ శేతత్ స్కంధస్యవి స్తృృతిః॥ 

చతుక్తుణెన సూ. కేణ వేణుకోళంసమాలిఖే 

కొణాసన్ని| పతిరథో (దావిశ్ కోజస్యవిధీయ తే. 

భూమికానవక రృవ్వ్యాః శెవంకార్యంము హేం|ద్రవత్ 

పాదోనభాగదితయా | గీవాస్యచవిధీయ లే! .. 

పార్ధ భాగద్యయమితేం విరధ్యదండక శుభం 

చం దికాసార భా ౫న కలశ శ్వాంశ కై (క్ర్రీభిః॥ 

ఇ త్యేషకథితఃసమ్యుక్ | సాసాదఃనుముఖా భిధః 

యవనం కార యేద్ భక సకామానళ్ను తేజఖలా౯ 

భుక్త్వైవావిపులా౯ భోగా౯ పదమభ్యేతిశాళ్యతమ్ః 

తా సుముఖముయొక్క లక్షణమును చెప్పుచున్నాడు. చతు 

రశ (పదేశమును 19 భాగములు వేసి, మధ్యగర్భము 11 భాగము 

లును, గోడ 4 బాగములును, కర్ణము 2 భాగములు, జలాంతరము 

1/4 భాగమును, (ప్రవేశము 1/2 = బాగమును, ఛ్య్రముయొక్క నిసా 
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రము 4 భాగములును, భద నిర్తమము 1/2 భాగమును, కర్ణ ఛభ్మవముల 

రయొక్కొ_ నడుమ | 8/4 భాగము చొప్పున (పతిరథములు లీను, జలాం 

తరముతోకూడ రచించవలయును. వీనియొక్క_ నిర్తమము 1/2 భాగము 

చేయవ లనుఫొవిస్తారమునకు రెట్టింపును మరియు 2 భాగములు అధిక 

మును ఎతు చేయవలయును. 40 భాగములు దూలముమొక్క- సె 

భాగమువరకు 15 భాగములును, పెన మంజరి 25 భాగములును, 

వేదీబంధము 4 1/2 భాగములు, జంఘ 8 1/2 భాగములు, వరండి 

8 భాగములు, లతలు 9 యును కలిగియుండునట్లు మంజరి, నిర్మించ 

వలయును. స్కంధముయొక్క_ విస్తారము 11 భాగములును విస్తారమును 
నాలుగురెట్లుశేసి ఆ స్మూతముతో వృత్తమును రచించవలయును. 
మూలలయందున్న (పతిరధములను (చావిడపద్దతితో రచించవలనుు 

అంతస్తులు 9 చేయవలయును, మిగిలిన పనులన్నియును మహాం|దము 

వలెనే చేయవలెను. (గీవ 1 8/4 భాగము, అండకము 2 1/2 భాగ 

ములు చందిక 1 1/2 భాగము కలశము తి భాగములు. ఇట్లు 

రచించి శేని సుముఖమగును. దీనిని భ క్లితో రచించినవారు ఇహలోక 

మున సమస్త భోగముల ననుభవించి పరలోకమున శాశ్వత నుఖ 

మనుభ వింతురు. 

(అనుబంధము 104, 105 పటములు చూడుడు) 

148. శ్రీధరాది మి శజాతి 10. 
ఆపరాజిత 106వ సూ తము 

శో నాగరచ్చంద కాఖ్యా తా స్తీల వైశన్యుశ నేక ధా 

మి శ కావి ళథావాళ్ళ కర్తవ్యా స్తిల కాంకితాః॥ 83 

అపరాజిత 165వ సూ తను 
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చతు ర్భిఃసర్వత భ టెంర్భ, దో క్వేధస్తుకర్ణ వత్ 

ఉద ద్ర మఃశిఖరోన్టచ భవే త్తీలక సంజ్ఞ ర్ర్8|] 17 

నంది ఘోహఃకర్ట సుం ఘోముసఉర్యశే 

సనుంధరోరతిపే చ. నుత్తావరణవైర్భ వేత్ 

పడె 9 కేశ రీక ర్లేరుద్దకోనాముకీ రిత్త। ॥ 19 
0 ణా @ర- -2 

బృహచ్చాలఃకమల జే (పరశెభ్మ దకర్షి కా 

భడేశ్ళంగంయదాతస్య సనసుథాధర సంజ్ఞ క 8 20 

(పతిరథేవుస న్వేషు యదాకూటంనిధాపయీత్ 

మి| శ కస్తుసవి జై యో నామ్నా ,శ్రీ/తిలకఃఖలు॥ 21 

॥ స ర్వేకూటాన్వి తాఃకార్య్యాః స స ర్వ కా ర్యాశ్చతుర్ముఖాః 

వి ళ కాబహుతల కాః శేపావై కూటసండ్ఞ "కాః! 22 

తొ, సర ర్భతోభ దమునకు కర్ష కర మునను (పరథమునను భదము 

లను రచించినచో కేసరియగును విజయమున భ| దమును రచించిన-వో 

విజయమగును. విజయమునందు నాలుగువె వైపుల భ్యద్రములశు కర్టము 

వలె యెత్తుగా నిర్మించినచో తిలకమగును. నంది పఫూపషనున కర మున 

క్ఫొంగములను రచించిన యడల మహా ఘోవమగును. రతిజేహము 

గోడ లేకుండ నిర్మించిన-వో వృద్దిరామమాగును, అదియీ 21 అండకము 

లతో రచించినయెడల వసుంధరమగును. రతిజేహమున మత్తావరణ 

మును రచించిన యెడలను కర్ణములు 6 కోణములుగా రచించుటయును 

కల్లీన ముద్ద కమగును.  కనములోదృనమునందు [పరథములు లేకుండ 

భ్మదకర్షిక లును రచించిన-వో బృహఇచ్కాలమగాును. అదియే భ| దమున 

శిఖరమును రచించినవో నుభాధరమగును. అన్ని (పతిరథనుల 

యందును కూటములనుంచినచో _ 'శ్రీతిలక మగును. కూటములన్ని 
యును చతుకు ఖములును, మ శోములు బహుతిలకోనులును మిగిలినవి 
కూటములును అగును, ఇవి వరాటమునుండి కలిగినవి. 
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149. శ్రీధరాధి మ్మశజాతి (విజయము, శేనరి, నందము 

మరియొక పద్ధతి 

సమరాంగణ 57వ అ ధ్యాయము 

న్? చతుర్నుఖా శ్రీ ధరాడీనాం యే వోకాస్తా పచక్శ హె! 

లశ క్రైరధునాసమ్యుగ్ చెవనామనివ రృనాత్॥ 

, , వలం గ నాం అ 9 వ యత్ స్యాద్విజయ భ దస్యరూపంత స్మిన్య థాస్టి లె. 

విజయోనామక ర్తవ్యః (పొసాదో బెవతా ఫియః 

క చ్లే శేసరిసంయు కః సర్వతో భ దకః పునః, 

నివేళశసీ యోరథశె 8 సర్భల క్షణసంయుతేః 

శసో్యోపరివిధాత వ్యా మంజరీ చారురూ విణీ॥ 

విసారాదుదయా త్త సా్యాః కరీం బెకకలాథికం 
వాని అవి ల ఏ 

స్క_ంధస్తుషట్పదః కార్యో గీవా భాగసము చ్చితాః 

అండకంసార్షభాగేన చం ది కాపిచత తమా 
ణి ళో 

తస్యావపహి మశ్యతు కురా్యాదా మలసారకం॥ 

సార్ట భా గద్వ యో క్సేధం కలళ ంచతదూర్ణతేః 

(దివిజ శువరాశమైశళ్సు (పకురీతాస్య మంజరీం॥ 

, (పసన్నా నాపిజన్నానుజన్నని॥ 

తా! నాలుగు ముఖములుగల (శ్రీ ధరము మొదలైన ఇ 
యందలి మిశజాతిని చెప్పుచున్నాడు. విజయమునందు భ్మదవ 

య థాస్థితిగనుంచిన-వో విజయమగును. సర్వతో భి దమ నకు కర్మ వ 

వింహా లను రచించినచో శేసరయగును. మరియు రథములను ఇ 

మెన మంజరియును రచించి దాన్ని విస్తారముక ౧ కు 1 భాగము 

ఎక్కువ చేయవలయును. స్కంధము 6 ఫాగములును, | గీవ 1 భాగ 

మలో మ మంలో “4 1 lah లాల ఇట ల త 1 1 (దె em ర + 
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నడువముఆమలసారకమును జేసి దానిమైనక *)ళ ము 2 1/2 భాగములునుూ, 

(దావిడ పద్ధతితో గాని, వరాటపద్ధతితో గాని మంజరిని రచించవ లెను, 

ఇది నందము అనేక జన్మములవరఠ కు పుణ్యఫులమును చేకూర్చును. 

150. మహాఘోషము 

సమరాంగణ 57న అధ్యాయము 

నో మహో ఘో షా భిథధానో౬ఒథ _పొసాదఃకధ్య లేఒపరః॥ 

నంది మోషస్య సంస్థా వే రూ వేచాస్యవ్యవస్థిత 

అస్యక ర్లేషుస ర్చేషు భ దాణివిని వేళ యేల్ 

భ| చేచతుపి-కాకాఠ్యా ద్విపడాయామనిర్ష మా 

భాగికీభి త్తిరంతశ్చ శేషంగర్భ గృహంస్టృృతం! 

శృం గాణిక న్టేకుర్వీ తే తేషా సథమభూమికా 

ద్వితీయాతు పునః కార్యా భి త్తివిన్యాసవర్శితా॥ 

చతుర్తిశంవి ధాతవ్యం వేదీచం|దావలోకనం 

విదధీతచతుఃకుంభాం _స్ఫృతీ మూమపిభూమి కాం ॥ 

ఛాద్యశై రూార్ల (తీ స్పస్యాః కార్భంనంవరణంబు ధ్రైః 

కార యేన్నందిఘోమంయః | పొసాదమిమము త్తీమం॥ 

విభూతిర్వాంభి తాతస్య కుకే౭_పినవినళ gu 

తాః నందిఘోహషమునందు అన్ని కగ్గములయందును భ|దములను 

రచించి, ఆ భ| దమ:లయొక్కం_ విస్తారము 4 భాగములును నిర్రమము 

౨ జాగములును, గోడ 1 భాగమును మిగిలినది గర్భగ్భ వామును చేయ 

వలయును, కర్ణములయందు శృంగము లను రచించవలయును. ఇది 

మొదటి అంతస్తు పద్దతి, రెండవ అంతస్తున గోడకూడదు. నాలుగు 

నెపుల వేదియును చం చావతోకనమను చేయవలయును. మరియు 

నాలుగు కుంభములను రచించవ లెను. మూడవఅంతేస్తున ఛాద్య మును 
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సంవరణమును రచించవలయును, ఇది మహాఘోషము, ఇష్టనిద్ధియును 
ఐశ్వర్యమును వంశ మునంద6తటను కలిగియుండును. 

(అశ బంధము 106, 107 పటములు మాడుడు) 

151, వృద్ధిరామము 

సమరాంగణ $7వ అభ్యాయము 

న్లో (పాసాదోమి శ కేప్వేవ వృద్ధిరా మోవిధీయ శే॥ 

శ్రీ/నివాసస్య సంస్థానం య త్తదస్యాపికే ర్తితం 
గర్భకందంపరిత్యజ్య స్తం ఖభైకషోడశ భిర్భ్భృతం॥ 

అస్యమధ్యంవి ధాతవ్యం శెవంచ. శ్రీ, నివాసవత్ 

ఉరకోఘంటాభిరష్టాభి రవ్వశాలాభి రేవచ। 

అస్యభ్మ డా ణికుర్వీత సర్వాలంకార వం తిచ 

వసుంధర స్య యొ భేదా స్తెః సరై (రన్వితఃశుభః॥ 

కల శై రేకవింశ త్వా సృద్దిరామః పళస్యతే 

(పానాదస్య్యాస్యక రాచ యావచ్చం[ దది వాక రం॥ 

ఆావదిం దఇవస్వన్లే కీడత్యప్పరసాంగలైః॥ 

తా॥ (శ్రీనివాసమునందు గర్భమున కందమును తీసివేసి 16 

స్పంభములతో దానియొక్క మధ్య స్థలమానుశేసి, మిగిలిననన్ని 

యును (శ్రీనినాసమువలెనే చేయవలయును. ఉరోఘంటలు 8 యును 

లేక 8 శాలలును రచిలచవలయును. ఆ శాలలకు భో దములను రచించ 

వలయును. వనుంధనమువలెనే అన్నియును చేయవలయును. 21 కల 

ఛములు కలిగియుండ వలయును. దీనిని నృద్దిరామనుందురు. దీనిని 

రచించినవారు సూర్యచం ద నక్ష తేము లెంతకాలముండునో అంత 

కాలము స్సర్ల మున ఇం దునివలె అప్పరసలతో క్రీడించుచుందురు. 

(అనుబం థము 108, 109వ పటములు చూడుడు 
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152. వసుంధరము సమరాంగణ పద్దతి 
మరాంగణ శ్7వ అధ్యాయము 

గ బోన్యాభి రీ సరిత్వజ్య గర్భభి త్తిర్సిధీయ తే 

వేదికాకర్ణ యా పాదో భ|దతోరణభూవీ.త ః॥ 

ఏత ద్భేదసమాయు క్షః పాసాదఃసా్యాద్వనుంధరః 

ఛ శ్యాయః కార యే చేనం సోఒధితిస్టత్య్యసంశ యః॥ 

దు, ష్పాపమవీ దేవానాం మహో చేవస్యమందిరం॥ 

తా॥ వెలుపలిగోడను తీసీవేపి గర్భమున గోడను రచించి 

ది కర్ణము మొడ బెనవానికి భో దములను తోరణములను చేసిన 

సుడల ననుంధరమగును. దీనిని భక్షివో రచించినవారు ఎవ్వరికిని 

లవిగాని మహాబేనుని మందిరమునకు బోయి యచట శాశ్ళత కాల 

బుందురు, 

(అనుబంధము 110వ పటము మాడుడు) 

153. ముద్గము సమరాంగణ పద్ధతి 
రురాంగణ 57వ అధ్యాయము 

న (పాసా దంముదనామాన మిదానీమభిదధ్భ హే, 
2 _ 

చతుర శ్రీకృ తేమ లే వడ్భి ర్యా ైర్విభాజితే 

కుర్వీత భాగికీంభి త్తిం గర్భ దైవాసవర్తులం॥! 

భో దంచతుప్పుదంవృ త్తం నిర్ష మేణపదద్నయం 

స్వ స్తక స్యసమా కారా శృ త్వారో రథికాఃస్థృ తా ః॥ 

కర్ణాళ్చస ర్పేక రృవ్యా ఆశ భిఃపుడ్భి రావృ తాః 

జఠఘూవేదీ చవీఠంచ మానకీ రినిభానిచః 

వి స్టృ శా చ్యేక భా గన ది(భాగో క్వేధవ:లతిద 

కర్ణకూటానికుర్వీత సష తమక రాణిచ॥ 
JA 
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భ(దంచక్తుష్ప్రదాయామం పంచ భాగసము[చ్భితం 

(గీవాండకంసకలశం కుఠ్వాల్ సార్ధపదద్వయం॥ 

విస్తారంమూాలమంజర్య్యాః పుట్పదంవృ త్తి తమాలిఖేత్ 

& చృయందళ భిర్భా?ై రీ 9 వాకలళసంయుతం॥ 

మంజరీ మ తీకుర్వీత మాన క శేర్యథాకృ తా 

(పాసాదంము దనావ్నూ యో భక్షితః కార యేదిమం। 

గాయంతిత తకిన్న రో్యోదివిచం దామలంయళ 8॥ | 

తా! చతుర్యళ ప'దేళమును 6 భాగములుచేసి గోడ 1 భాగము 

చుట్టూ చె చేసి, :మధ్యగర్భము ఓ భాగములు గుం డముగా రచించవ అను, 

భరము ర. భాగములు గుం డముగానుండవలెను, దాని నిర మము 2 

భాగములు రథములు స్వ స్త్ పికమువలె 4 రచించవ అను. కర్ణ ర ములన్ని 

యును 6 కోణములుగా రచించవలఅను. జం ము వేది, కీళము వాని 

(పమాణము ననుసరించి చేయవ లెను, కర్ణ్యకూటముల విస్తారము 1 

భాగమును, ఎత్తు 2 వాగములును, ఆకులతో గూడిన "మొసళ్లు, 

భ్మదముయొక్క_ విస్తారము 4 భాగములు, ఎత్తు, క భాగములు (గీవ 

అ డకము, కలశము. ఇవి 21/2 భాగములు, మూలమంజరి విసారను 

6 భాగములు గుం డముగా చేయవలయును. ఎత్తు 10 భాగములు 

(గవ, కలశము కలిగియుండవ లెను. ఉరో మంజఠినికళూడ కొలత పకా 

రము రచించవలెను. దీనిని ముద్దకమందురు. దీనిని భ క్రితో రచిం 

చినవారు కిన్నరుల చేత ఎల్లప్పుడు స్తుతింపబడు చుందురు. 

(అనుబంధము 111 వ పటమును చూడుడు) 

154. బృహాచ్చాలము సమరాంగణ పద్ధతి 

మల్ సీదా త్ 
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కమలోద్భవసంస్థానే కుర్చీ తే మంయథాస్థితం 

దిక్పూ|కేళర్ణ సూ! శ్రేణ రథకర్ణాల్న ప్రకల్బ్పయేత్ ॥ 

కోణాం తేభ్మదమ ధ్యేచ శార యేదుదకాంతర6 

పదపా బేనవి నీర ౦ (పడే వేణపదార్భకం। 
ఆవి దరె ఇ 

కర్తాధ రేతుక రృవ్యా పుడ్భిరమృులింగనృ తాః 

వీఠంవేదిచజంఘాచ మేఖలాంతరప్మ తకమ్॥ 

కమలా*ద్భ వవత్ కార్యం బహుభాకగర్ణ భూపీత్రం 

క ర్తవ్యంశిఖరంకుర్యాల్. 00 ooo Hl 

తా కమలోదృవమునందు దిక్కూ తమునందు కర్ణసూూ తము 

| పకారము రథములను కర్ణకూటములను రచించవలయును. మూల 

యొక్క చివరను భ దమ: యొక్క. నడుమను జలాంతఠమును కల్పించ 

వలెను, దానియొక్క విస్తారము 1/4 భాగమును, వేశనము 1/2 

భాగమును చేయవలయును, కర్గములు క్రింద 6 కోణములను పెన 

గురి డమును చవేయన లెను. వీఠము, వేదిక, జంఘ, మేఖల అంతర 

ప్మతీము ఇవి యన్నీయును కమలోద్భ నమునందు చేనీనశ్ష్లు చేయవల 

యును. కష్టములు అనేక విధములైన అల౦కారములతో రచించవల 

యును. శిఖరమును చక్కగా నిర్మించవలయును. దీనిని బృవాచ్చాల 

మందుకు. 

155+ మేరువు, 20 భేదములు, సావాన్య లక్షణము 
సమరాంగణ క 7వ అ ధ్యాయము 

న్లో మేరులకణమ.చ్య తే ఇట్ల కామకర| గాసై 

ర్మరా నైఃసాను రెళ్చి తా కథితా పుష్ప కేయాదృగ్ 
జంఘాతాదృగి హేవ్య లేః 

ఊర్ట (వీఠ( పమాణస్య తథావచ్చాడకస్య-చ 

యన్మధ్యంత తకుర్వీత వడ్డారుక.వేళ నం॥ 
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రువ్చికాతోరణళ్చారు పాలభాం జీవిరా జితం 

వేది కారాజవీఠా ఢ్యం మూ హ్నైదగంశావలోకనం॥ 

స్మృసంభశీర్ష భరణం సట్టరం గోపళ్ భితం 

మల్ల చ్బాద్యం విధాత వ్యం సింహకర్ష విభూమీ తం! 

సింహరూ సెఃసమూా (శాంతం విచిలళశ్చమరాల కై 

(త్యంతో చ్చితంకర్ణ కూటం కుర్య్యాద్ ద్యిపదవి స్తృతం। 

U వాండకస మేం చ వరండ్యాంకల శాన్వితీం 

కర్శాఃప్పృధక్ పృథక్ చేహ సుస్టిషట్పం చాళ దండ కాః॥ 

ఉరోమంజరికాభీ స్టేతీస్ఫ భిః స్యుర్విభూపి. తాః 

కర్గాం తేమూల శేథాచ విస్తారాత్ సప్తభాగికా! 

సార్టభాగాన్టక ంచాస్యా విధాత వ్యాసను, చ్చితిః 

ఉరో మంజరి కాకార్యా చత సోఒనుదిళంత థా! 

(పథమాసాాదురో రేఖా దాాదశాండకభూపి. తా 

చతుర్ష ళాండ కాచాన్య్యా తృతీయాహాడశాండ కా! 

అష్టాద శాండకో వే తా చతుర్జీ పరికీ ర్తి తా 

నట్స్ తింళదండ నై ర్యుక్తా మూల శేఖావిధీయ తే! 

(గీవాపదంస్యాత్. పాదోనం సపాదరిపడముండకం 

లవలీఫలతుల్యంతే చ్చం| దికాచపడో  చ్చితా॥ 

ద్విపడంకలశంవిద్యాల్ సమవృ త్తంమనోరమంశి 

అన్థేతూన్థ్వవిణాతవ్య మంబుజంత స్య-వోపరి॥ 

విచితభూమికేసప్త దళ మిల్లి ఖ్య రాళ్ల కసి 

స్తంఖై ర్చివిధవినాా సైర్నహు భం గవినిర్మలేః॥ 

భూవష్మితెంకర్షభిశ్చి తైః సర్వ తళశుభలతు లైః 

చం దశాలాదిసంయు కై స్తోరణశ్వాకు చామ రై 8 కి = ర 

త థాతశముఖ గా సైర్ధనయాపతయాస్టి తైః 

వ్యా ర్య్యాలోలజి హ్వాళ్ళ మకర గాసనంయు లః! 
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మదాంధాలికులాకీర్ణ గజవ కృవిభావీ. లైః 
వీ డ్యాధఠవథూబృం దైః || క్రిడా "రం భవిభూమి తే8॥ 

సురాణాంసుందరీ భిశ్చ పిణాహ స్తెశ్చకిన్న రః 

సిద్దగంధర్యయ తు "ణాం బృం దైళ్చ పరితఃస్థి తెః॥ 

అప్పరో భిళ్చదివ్యాభిరిమా నానలి భి స్తథా 

బారు చామిోాకరాందోలా (శీడాసక్తై శ్చ నిర్భ రామ్! 

నాగక న్యాకదం బైళ్ళ సర్వతీఃసమలంకృతం 

ఏవంవిథాభిఃసరగ తే భూమి కౌాభిర్ని రంతరమ్॥ 

అలంకృతోవిభాతవో్యో మెరుక పాసాదనాయక॥ 

మధ్యవుద్విగు తైస్ట్యైష్ట: క్ర రవో వ మేరురంద్న తః, 

కనీయా౯మధ్యమా నేనే త్యండ కాస్ట్ స్టితిరరి తా 

య త్త మేషూ త్తే త్రీమంన్య సె సన్నధ్య మేషుచమధ్యమం॥ 

అభ మేవ్యధమం లింగ మేవమ న్యేషుధా మను 

మేరో ఒస్తు తివిధస్యావి లింగము త్తీమమృద్దిదం॥ 

అన్య థావిహితంలింగం రోగవీడాదిదో పకృత్. 

మేరుం మేరూప మందివ్యం యః కారయతి పార్టి వః 

స పాప్నోతిపరాంభు క్రిం చేన్చకామాకొసజా శివాం 

మేరుం పదశ్నీణీకృత్య కాంచనంయతృ్ఫలర్ధి భాక్ | 

శె వేష్టకాదారుముయే కృ తేఇస్ఫీం స్తత్ఫలర్జి భాక్॥ 

'తా॥ మెరు పాసాడ లతణమును చెప్పుచున్నాడు. 9వి 

మకరము, వరాలను మొదలైనవానితో పృువ్చకమునందు రచి, : 
నట్లు జంఘయును, ఊర ర్ల (వీశఠముయొక్క కొలతయును, ఛూ ఛాద్యకమున 
"తెలిసికొని మధ్యను పడ్డా రుకమును కల్సించవలయును, రుప్టీక తో 

ణము సాలభంజిక లను రచించవలయును. వేదికయందు రాజనేనన 
రచించవలయును, దానిమైన ఆవలోకనము 2 భాగములు, స్తంభన 
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యొక్క. తలను భరణమును పట్టరంగమును చేయవలెను. మల్లచ్భా 
చగ్గమును కల్పించవ లెను, సింహకర్ష ములు కలిగియుండన లెను, సింవా 

రూపముల తోను హంసరూపనుల తోను నిండునట్లు విచిత్రముగా 

రచించవ లెను. కర్ణ కరాటము యెత్తు త్రి భాగములును, విస్తారము 2 

భాగములును చేయవలయును, గవ అండకము వరండి, కలశము 

వీనిని రచించవలెను, కర్షములు అక్కడక్కడ 56 అండకములతో 

రచించవ అను, ఉకోమంప్రరులు త్రి రచించవలయును. కర ర్ల ములయొక 

సెభాగమున మూలమంజరియొక్క. నిస్తారము 7 భాగళులును, ఎత్తు 

శి 1/2 భాగములును కలిగియుండవ లను, ఉరోమంజరులు దిళకలనను . 

సరించి 4 రచించన లెను. మొదటి ఉరోమంజరి 18, అండకములతోను 
రెండవ ఉరోమంజ8ి 14 అండకములతోను, మూడవ ఉరో మంజరి 
16 అండకములతోను, నాల్వవ ఉరోమంజరి 18, అండకములతోను 

1పధానమైన, ఉరోమంజరి 86 'అండకములతోను చేయవలయును. గవ 

శీ/4 భాగమును అండకము 11/4 వాగమును లవలీఫలమువ లె 

రచించవలయుసు. చం దిక 1 భాగము యెత్తును, కలశము 2 భాగ 

ముల యెత్తును సమానమైన గుం డమును కలిగియుండవలయును. 

దానిపైన పద్మమును 2 1/2 భాగము చేయవలయును, విచ్మి తము 

లైన అంతస్తులతో 17 ఇల్లికలను ... స్తంభములయం దనేక విన్యాస 

ములను భంగివులును అలంకారముగా నుండునట్లు శిల్పజాతుర్యము 

తోను, శుభలవణములతోను, చం|దశాల మొదలై నవానితోను, 

సుందరమెన తోరణముల తోను, చామురములతోను ముఖము కను 

పడకుండబోయిన గొప్ప శరీరము కనుపడుచున్నట్లు (మింగబడిన 
యాకారములతోను, వ్యాసములతోను కదలుచున్న నాలుకలుగల 
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యున్న ననుగు తలలతోను, విద్యాథర శ్రేలతోను, నివిధములెన 

కీడలతోనుు "దేవతా ప్రీలళోను వీణను ధరించిన కిన్నెరులతోను, 

సిద్దులు గంధర్వులు, యతులు మొదలగువారు చుట్టూ నిలువబడి 

నట్తును, చక్కని 'అహ్పరసలును, సుందర మైన విమానములును, బంగా 

రముతో వేయబడిన చక్కని పల్లకీలు మొదలగు వినోదములతోను, 

నాగకన్యలతోను ఇట్లు అంతటను అలంకారముగ రచించవలయును, 

అన్ని అంతస్తుల యందీ (పకారము రచించవలయును. ఇటుల శేసి'రేని 

డీనిని మేరుసనియను, (నొనాదముల యందన్నిటి యందు మిగుల 

(శేష్ట్రవెంనదనియును జెప్పుదురు. మధ్యమమునక ౨ కె అండక మాలను 

శెట్టింపుగా రచించిశేని ఉత్తమ మేరుననియును, మ ధ్య మ ములో 

సగము అండకములను రచించిశేని అధమ మేరువనియును చెప్పుదురు. 
é త్రమమునందు త్తమ లింగమును, మధ్యమమునందు మధ్యమ లింగ 

నును, అధమమునందధమ లింగమును నిలుపవలెను. అయిక్రే అన్ని 

సీధములైన మేరువులయందును ఉ త్తమ లింగమును పతివ్ధించుట శుభ 

మని ' తెలియవలెను. ఇట్లుగాక వ్యతి శేకముగా రచించి లింగ పతిష్థను 

శోసిశేని రోగము, వీడ మొదలగునవి కలుగును. మేరువుతో సమాన 

మైన మేరు పాసాదమును రచించిన భూపతి ఉత్తమ భోగములను, 

ఇష్ట కామములను ఎల్లప్పుడు శుభములను పొందును. కాంచన మయ 

మైన మేరువును ముమ్మాణు (వదవే,ణ మొనర్శ్చినఠితటి ఫలమో 

(నొనాద నిర్మాణమువలన లభించును, 

(అనుబంధము 112వ పటము మాడుడు) 

156* మేరు లక్షణము 2. సాంధారము 
సమురారిగణ థథ్వ అధ్యాయము 

న్లో | పొసాదానావముతోలన్ము పోడశానాంవిశేవతః. : 

జ్వేవ్యమధ్యక నిషానాం యథావదభిదధ్శ శే యా ॥ 1 
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విభజ్య తేయథ్యా పాయః (పా వేచోన్హ్యేవిధీయతే 

యావద్యస్య పమాణంతు తభాతత్ తస్యకథ్య ఈే। 

మేరుః పాసాదరాజశ్చ £ వై లాసళ్చహర్న్మవియః 

సర్వతోభ దకశై ఎవ విమానచ్చ్భందనందన ౪ 

స్వస్తి చికోము కృకోణశ్చ శ్రీవత్చోవాంససంజ్ఞితః | 

రుచకోోవర్డ మానక చ గరుడశ్చగజి, స్తథా, m 

మృగరాజళ్ళ్చ పద్మశ్చ వలభీ చేతి లెస్స తాః . 

న త్రయ స్ర్రీంక తో ౬ధస్తా నాపిపంచా శ తపశాక 

సంఖ్య్యాభనతిహాస్త్థానాం మేరోరితిపురావిదః -. 

విభజ్యదళ ధావే తం కృంగంకుళ్యాద్ ద్విభాగికం॥ 

కృ త్వావడ్భాగిక ం మధ్యం నిర్ణను స్త్మతదీయ తే 

భాగస్యషోడశాం కేన వి ధేయంసవిలాంతరం॥ 

పదైఃహోడళ భిక్ష ర్భేవిధేయాచాస్యవి_స్పృతిశ్క 

(సౌసాదభి త్తిఃపది కా పదవి స్తత మంతరంq॥. 

పది కా బావ్యాభి త్తిఃసా రది క్యేషస తదాస్మ్మతః 

చ్విపదో వేదికాబంధా జంఫఘాపంచపపోదయా॥ 

పదడాన్చేనపదా నేన మేఖలాంతరప తశే *౫ మను 

శృంగో చ్చితిత్రైఛిళ్ళారై ర్నవభిఃశిఖకోచ్చితిః॥ 

శిఖరస్యాస్యక రవ్యా స్త స్తష్చపోడళ భూవిహేః 
ధో 
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న్య్మంధో=_౦శై ర్వి స్తతః మడ్ళిరం కేనోచ్భితమండకం! 

(గీవాద్య్యంతో చితా కార్యా శిఖరస్వాదిప్ సృృతా 

పడ్డుణేనై వస్తూ తేణ వేణుకోశ ంసమాలిఖేెత్ ॥ 

వి స్తృ లేరపిభ్మదాయాః కర్యాద్ ద్విగణము[ చృయం 

కుంభ భా గేనకుర్వీత (నౌ సా చెవ్వఖ లేవ్వుపి॥ 

Ad 
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వవ మేషచతుఃళృంగళ్చతు రారో పక్ భితః 

వేళు ర్వేరూూపమః కారో్యోచాంఛ కాళుభ వా త్శునః॥ ld 

సర్వం స్వర్ణ మతుం మేరుంయద్ దత్వా పుణ్యమా ప్వుయాత్ 

తమిష్టశా వై లమయం కృ త్వాతదధికంభ జేత్ | 15 

తాః అందు మేరువు మొదలగు 16 నామములుగల మేరునుల 

యొక్క లతణము చెవ్పబడుచున్న ది. 1. మేరువు, 2. వై లాసముః 
8. సర్వతోభ దము, 4. విమానము, $. నందనము. ర. స్వ స్తికము, 
7. ము క్షకోణము, రీ. (శ్రీవత్సము, 9. హంసము, 10. రుచకము, 
11. వర్ణనా నము, 12. గరుడము, 18, గజము, 14. మృగరాజము, 

15. పద్శకము, 16, వల్లభి, ఇవి శీలి హస్తములకు తక్కు.వయును 50 

హా స్తములకు అధికమును చేయశాడు, మే[తమును 10 భాగములుచేసి 
అందు శృంగము వ భాగములును, నడుమ 6 భాగములును, ఆమధ్య 

రూపమునకు నిర్షమమును, అందు 16న భాగము జల నిగ్మమమును 

వేయవలయును. గర్భమును క భాగములు చేయవలయును. దాని 

చుట్టూ గోడ 1 భాగమును, అంధకారిక 1 భాగమును వెలుపలిగోడ 

1 భాగమును చేయనలయును, వేదడిశాబంధము 2 భాగములు, జంఫు 

5 భాగములు, మేఖల 1/2 ఛాగము, అంతరపతేము 1/2 భాగము, 

శిఖరముల యొగ్తు కీ భాగములు, (పథాన శిఖరము యెతు 9 యును, 

నుజియు 16 అంతేస్తులుచేసి స్కంధము 6 భాగముల విస్తారమును, 

ఎత్తు 1 భాగమును, అండకము (గవ వ భాగముల యెత్తు, శిఖరమునకు 

విస్తారము 6 శెట్లుగల సూ తముచేత వేణుకోశమును రచించవలెను. 

భ దము యెత్తు విస్తారమునకు రెట్టింపు చేయవలయును. కుంభము 

1 భాగము. ఇట్లు అన్ని [పొసావములకును చేయవలయును, నాలుగు 

శృంగములును, . నాలుగు డ్య్వారములును కలిగి" మహామేరువుతో 
సమానముగా నుండవలయును. దీనివలన సమ స్తమైన కోరికలు నెలు 

'వేరుటయేకాక అనంతమైన పుణ్యము లభించును. 

(అనుబంధము 118 వ పటమును చూడుడు) 
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157. మెరు లక్షణము 3. సాంధార పద్ధతి 

అపరాజిత 170వ సూ తము 

దాల్ 
ళ్ (| మేరుః|పాసాదరాజస్తు చేవానాంసతతం| పీయః 

ఖ్యాతో మందర మేరుళ్చ తథాకె లాసమేరుక 8॥ 

తివిష్టవోభ వే న్నేరు శృరుశ్చ పృథివీజయః 

పసృథ్వభూవణ మేరుశ్చ సర్వతో భాద మేరుకః॥ 

భవేద్విమాన మేరుశ్చ నందనఃస్వ స్తిక స్తథా 

ము క్రకోణశ్చ ,న్రీ/-వతో్సో హంసో వై మేరరుచ్య 'తే॥ 

రుచకోవర్ణ మానళ్ళ్చ లెన తేయోగజ స్తథా 

నీంహళ ఏపద్న్మకో మేరు ర్నేరు ర్ర్యైనందివర్థ నః॥ 

ఛండాళ్ళవివిధాఃఖా్యాతా స్తలచ్చండా స్తథోర్ట (గాః 

మేరువింశ తిరాఖా్యా తాః (పయుక్తావాస్తువేదిఖ్యీ! 

దిక్క-రాదిశ తార్దాం తాః పాసాద్యా భముసంయు తాః 

తసా్యాథో భమయు కీ శ్చ నృృహాదోపఇతిస్మృతః॥ 

వట తింళ తృరతోఒధసాడా వద్ద స్తచతుష్టయం 

వినా భ మైర్నిరంథారాః క ర్భవార్టిః శాంతిమిచ్చ'తా॥ 

చతుర,శ్రీ/కృకేవే తే శతమూలవిభాజితే 
పమైఃషోడళ భిర ర్ఫ్ళో భాగ ఛిత్త్యాచ వేష్టీ తా! 

బాహ్యభి త్తిర్భ వేద్ భాగా భాగాబాంభధారకారికా 

మధ్యచ్చం బేపర్ట మా నః కపో తాల్య గభూవీ.తః॥ 

కపో తావీభ వేద్ దా(శే సీమాంశకేచాదథవోచ్య తే 

మధ్యచ్చందఃసమాఖ్యాకో చావ్యాచ్చందమతే :ఃళ్ళణు॥ 

ది(భాగఃకర్ట విస్తార ఉదకాంతరభూపీతేః 

సార్ధభాగః పతిరధో నిర్ణ మేవి స్తరెతథా॥ 

1/73 

10 

11 
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(తిభాగంచభ వేద్ భ దం వి స్తశేనిర్ల మేసమః 

కర్ణ తులా ప్టనుగోభి త్రిర్భ దే చం(డావలోకనా॥ 1 

నకార్యాత స్య కాపోతం బావ్యూచ్చం దేమవర్షి తా 

కర్తా శేమండపంకుర్యాత్ సమంసపాదంసా రకమ్, 18 
క్త డా , 

శిఖరో ర్ట (చ్చందవ్వం తభావైకధ్య లేఒధునా 
కర్ణోద్విభాగ ఇత్యు కృ ఉదకాంతరభూవీత 1 14 

సార్గ భాగః| పతిరథ -_స్పత్తుల్యోనిరమ స్తథా 
పాదద్వయేవారిమార్లః (పర థఒస్యసముద్భః 15 

నందికాసార్హ భా గాస్యా ది స్త స్తరేనిక్ష మేత థా . 

కర్ణి కాభాగపాదేన భ్మదంసార్థంచవి స్త స్తచేః 16 

నిర్ణ మేచార భా గేన భఛాగపా బేనకర్షి కా 

వవంవిధః పక ర్తవోో మేరోశ్చతలచ్భండకః। 17 

కర్ణవార్యంతరంకుళారచేషం సూర్యాంళ భా జితేం 

ద్విభాగళ్చృభ వేత్కర్ణ స్తత్తుల్యఃపరథోభ వేత్ ౪ 18 

చేదాంశంచభ వేద్ భద మేక భాగేననిర్షతం : 

అనుగేశృంగతిలకం కుర్యాత్ కచ్డేద్విక్ళంగకం। a 19 
మత్తాలంబయుతంభ్శ ద మురఃళ్ళంగద్వ్యయం భవేత్ 

(పత్యం గైళ్ళసమాయు క్రం శిఖనంచాష్టవి స్తరం॥ 29 

ఘంటాకలళశో భాఢ్యం కరవ్యరిసర్వ కామదం 

తదూ న్య్యమందరంకు క్యా చ్చుద్ద చం దేతునాగ లే॥ 21 

శృంగోద్రమః। పతిరభే నండిశాలోర్ల (నందనః 

_స్టంభోత్సేధోనందికాయాం భా గైకం చార వాయతం॥ 22 

పడ్యావతీకృతి స్త తదూస్చైఒర్డా శృంగంపంచాండభూవితం 

స్తంభో శైల ఘుకర్టీంచ క_ర్తవ్యాతిల కాల్సీకా॥ 28 

కంఠ స్వరథి కాందడ్యా దుద మైఃసమలంకృతం 

(పథమంచోరః ళృంగంచ భాగార్థంపాదనిర్షతం[! . 24 



ద్వితీయమురఃశ్ళుంగం వైక భాగం చార్లనిర్లత వ్? 

తృతీయంనందికో ర్ర(చ ద్విభాగం భాగనిక్ష తమ్! 2 

(పత్యంగంవైవత[ దూపం తలచ్చంద(పమాణతీః 

.చతుర్భమురఃశ్ళంగం-చ (తి భాగంద్వ్యంళ నిక్షతం॥ 26 

థ్ ంగంవషడంశ విసారం సార్ల్షసపాంళము। చతర 
లి అలి mM -8 (భి 

(పక ర్లవ్యంమ ల్లతలం శ్చుం గేళ్ళుం గేళ రాండకం॥ వ్ల 

కంరో|గీవాకుడ్శలంచ పద్దచ్చ [తో పచ్చ తకం, 
తదూ నేక లశ స్థా ప్యః టీ రార్భ వసముద్భవః॥ 28 

ఆదిద్వితీ యోరఃళ్ళంగే క ర్హవ్యాకముదాకృతిః 

తృతీయేచదతు స్టైెచ విమానఃసక్వకామదః॥ 29 

(పత్యంగకవిమానాస్తు శుకా! గోద్దమసరయు తాః 

ధ్వజాన్వితపతా కాళ్చక రవ్యాఃసర్వకామదాః। 80 

ఇమంయః కార యేచ్చైవ మేరుం చప్పథిఏపతిః 

వకచ్చ తంమహీరాజ్యం లభ తే జన్నజన్నని! త్ే 

సర్వపృథ్వీతీర్థ పుణ్యం ఫలంసా్యాదళ్య మేధజం 

దళ కళోటిగవాంజానం రాహూళ్ళ్చం[ డార్క-లింగ నే! వి 

తా॥ దేవతలకు |పియమైన (పాసానరాజము మేరువు. అది 
నుందరము, కైలాసము, (తివిష్టపను, పృధివఏిజయము, పృథిపీభావ 

ణము, సర్భ్యతోభ[దము, విమానము, నందనము, స్వ స్తికము, ముక్త 

కోణము, (శ్రీ వత్సము, హంసము, రుచకము, వర్ధమానము, గరుడము 

గజము, సింహము? పద్నకము, నందివర్గనము అను 20 'భీదములతో 

నొప్పుచున్నది. 10 హ స్ప్తములు మొదలు 50 హూ స్తములవరకు సాంధా 

రములును, 4 హా స్తములు మొదలు క6 హ స్తములవరకు నిరఠధార 

ములును రచింపబడుచున్నవి. ఈ చెప్పిన కొలతకం'ు తక్కువలో 

స్థాంథాఠములను రచించుట మహాదోవము. చతుర శ పదేశమును 
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10 భాగములుచేసి అందు మధ్య గర్భము 4 ఛభాగములునుు గోడ 1_! 

భాగమును, అంధశకారిక 1 భాగమును, వెలుపలి గోడ 1 భాగమును 
చేయవలయును, మధ్యను నర్గమానమునుశేసి కపోతముల వరుసను 

ముందు చేయవలయును, ద్యారమునను కరవోతముల వరుసను వేయ 

వలయును. సీనులయందును కపోతముల రచించనలయును. వెలుపలి 

కొలత చెప్పుచున్నాడు. కర్ణ రృముయొక్క_ వీసారము 9 భాగములు, 

జలమార్లముతోను, (పతిరధము 11/2 భాగములు, నిర్షమము అబే 

(ప్రకారము. భదము తి భాగములు, విస్తారముతో సమానము నిగ్ష 
మము, కర్ణ ముకో "సమానముగా దాని ననుసరించి గోడయును, భద 

మున చం[దావలోకనమును చేయవలయును. వెలుపల పావురపు 

గూళ్ళను చేయ రాదు. కర ములయొక్క- పైన వానితో సమానముగాని 

పాతికవంతు అధికముగాగాని లేక సగము అధికముగా గాని మండప 
మును రచించవలయును, శిఖరముయు క్క పె కొలతను చెప్ప 

చున్నాడు. కోర్ళము 2 భాగములు, జలమార్లముతో నుండవలెను. 
పంజరము 1 1/2 భాగమును దానియొక్క నిక్షమము విసారమ.తో 
సమానమును, పంజరమునకు రెండువైపుల జలమార్లములను ర-చించ 
వలయును. నందిక 1/2 భాగము విస్తారమును అంతే. నిర్రమమ ను, 

కర్ణిక 1/4 భాగమును, భదము 1 1/2 భాగము విస్తారమును, నిర్ష 
నేము 1/2 భాగమును, కర్ణి క్ర 1/4 భాగమును ఇట్లు చేయవలయును. 

ఇది తేలచ్చందము, కర్ణ మునగూడ జలనమార్ష మును చేయవలయును, 
మిగిలినది 19 భాగములు చేయవలయును. అందు కర్ణ ము 2 భాగములు 
పంజరము 2 భాగములు, భ|భము త్తే భాగములు భ్మదనుయొక్క_ 
నిర్తమము 1 బాగము, దాని ననుసరించి శృంగ తిలకమును చేయవల 

యును, కర మున శృంగములు 2 చేయవలను, భో దమున మళత్తాలంబ 
మును ఉరఃశృంగములు: 2ిను చేయవలయును. (పత్యంగములతో 
గూడియుండునట్లు శిఖరమును 8 భాగముల విస్తారముతో రచించవల 
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యును ఘంట, కలశము చేయవలయును, చానివైన నాగరపద్దతితో 

మందరమును నిర్మించవలెను. (పతిరథమున శృంగములు యొుత్తుగా 

నుండవలెను, నందిశాలపెన నందన పద్ధతితో చేయవలెను, నందిక 

యందు _స్టంభము యెత్తు 1 భాగమును, విస్తారము 1/2 భాగమును 

చేయవలెను. దానిపైన 1/2 భాగము పద్మాకృ్ళ తిని రచించవలయును, 

శృంగమునకు 5 అండకములను రచించవలెను, స్తంభముల పైన లఘు 

కర్ణి కలును, తిలకమును రచించవలెను. గలముపెన రధికలను ఎత్తుగా 

నిర్మించవ లెను. మొదటి ఉరఃశ్ళుంగము విస్తారము " 1/2 భాగమును 

నిర్షమము 1/4 భాగమును, రెండవ ఉరఃశ్ళంగము 1 భాగము విసా 

రమును, నిర్హమము 1/2 భాగమును, నందిక పెన మూడవ ఉరఃశ్ళుం 

గము విస్తారము 2 థాగములును, నిగ్రమము 1 భాగమును, నాల్గవ 

ఉరఃశళృ్ళంగము విసారము లీ భాగములు, నిగ్గమము ౨ భాగములు, 

శృంగముయొక ్క- విస్తారము 6 భాగములు, ఎత్తు 7 1/2 భాగములు, 

మల్లతలములను రచించవలయును. ఒక్కొ-క్క- శృంగమునకు ర అండ 

కనులను రచించవలయును. కంఠము, (గవ, కండ్మలము, పదృచ్చ 

(తము. ఉపచ్చ తము దానిపైన కలళము ఉరఃశ్ళంగములు మొదటిది 

చఇండవది కుముదమువలెను లీ.4 ఉరఃశ్చృంగ ములు విమానము 

(పత్యంగములకు విమానములను, ఎత్తయిన శుకా మును ధ్వజ 

ముతోగూడిన వతాకయును చేయవలయును. ఇట్లు మేరువును రచించి 

శేని అట్టివారికి ఏకచ్చ తాధిపత్యమును, సమస్త తీర్భయా। త్రీలనలని 

ఫలమును, అళ్యమేధ ఫలమును, కోటి గోవుల దానమః చేసిన ఫల 

మును లభించును. ఇాళ్యత పుణ్యలొ'కము లభించును, 

(అనుబంధము 114 వ పటమును చూడుడు) 

[23] 
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158. మరు లక్షణము శ్లీ- (నాగర పద్ధతి సాంధారము] 

సమరాంగణ 6కివ అధ్యాయము 

వో 
a) 

అధునానాగరా౯| బూవముః (పాసాడాకొనామల ము వైః 

మేరుమందరశై లాసాః కుంభోఒథమృగరా౯గజః॥ 

విమానచ్చండసంజ్ఞశీశ్చ చతర శే_స్తథాపరః 

అస్లా(శిషోడశా శిశ్చ వర్తులఃసర్వభ దక 1 

సింహాఖో్యోనందనో నంది వర్గనోవాంసకోవృవః 

గరు డఃపద్మ కాఖ్యళ్ళ్చ సము! దంతివింళ తిః॥ 

నాగరాణామితి పోక్తా | పాసాదానాంసనూ సత 8 

శ తళ్చంగళ్ళ్చతుర్హ్వారః పోడశ థీతిరార్థ (తః 

విచిి తశిఖరాకీక్లో మేరుః| పాసాదఉచ్య తే 

మందరో ద్యాదళ తలః వై లాసోనవభూమికః॥ 

ఆ నేకళిఖరళ్చిత శృతున్త్వ్యారో మహో(చ్చితిః 

విమానచ్చందక స్త్వష్ట భూమిక ః పరికీ ర్తితః॥ 

వింశ త్యండక సంయు క్రః స్తభూర్నందివర నః 

వ డ్ప్చూమిర్న౦దనః కార్యః (పొసాదః పహోడశాండకః॥ 

సంచభూఃసర్వతోభ్యదో భడశాలావిభావీతః 
అనేకశిఖరాకీర్ణ క ర్హవః|పచురాండకః॥ 

వల భీళ్చుందకః కారో గ 'దేవతానాంవృపఃసదా 

వృషనస్తుస్వో చ్చి తేతుల్యః సర్వతీఃస్వ నీవ ర్తితః॥ 

మండలంసతువిజ్లైయ ఏ కాండకవిభూవీ.తః 

సింహఃసింహోకృతి స్టే యో గజోవజసమాకృతిః॥ 
ఠా 

కుంభకుం భాకృతి స్పవ్యద్' భూమి'కానవకో చ్చితః 

అంజలీ పుటసంస్థానః పంచాండకవిభూవీ.త | 

10 

th 
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పోడశా శిసమం తాళ్చ విబ్లేయఃససముద్రకీః 

పార్శ్వ యోశ్చం[ దశాలాచ ఉ జ్బాయాళ్ సడ్విభూసిక | 13 

తథాష్టాశఃపద్నృనిభో భూవికా తయ చ్చితేః 

షోడళాశిఃసవిళ్హైయో విచి తశిఖరఃళుభః॥ 183 

వృగరాజస్తువిఖ్యాత శ్ష్పృం|దశాలావిభూాషేతేః 

(పాగ్గి వేణవిశాలేన భూమికాస ప్పఉ చ్చితః 14 

అ నేకచం[దశాలస్తు గజఃపాసాదఉచ్వతే 

పర్య్ధస్తోమృగ ఠాజస్తు గరుడోనామనావుతః॥ . 15 

సష్టభూమ్యు, చ్చిత స్హదచ్చ౭[దశాలాతతాన్నితేః 

ఆ ిభిర్మహిరంతళ్ళ్చ సుడ్భిర్యు క్ట ఃసమంతేతేశ॥ 16 

సా రిదనో విగరుడ స్తద్వ డు| చా బృ యేదళ భూమిక'ః 

పద్మకఃషోడశా శిఃస్యాద్ భూమి కాది(తయాధిక 8॥ d'7 

పద్గతుల్య[పమాకోన వావృపశ్చతుర( శకః 

పంచాండఏక భూమిస్తు గర్భోవా_స్థచతుష్టయం॥ 18 

వృహోభవతినామ్నాయం (పాసాదఃసర్వకామికః 

స ప్రకాపంచశకాభూమి (పాసాడోయణహో వితాః॥ 19 

హంసస్య తేసమా జ్లేయా యేచా న్యేత తృమాణకాః 

విచి తశిఖరాః కార్యాళ్చంట ద శాలావిభూవీ.తాః॥ 20 

సర్వే, పాగ్టిివనంయుక్తాః క ర వ్యాస్తోర ణాన్విఈాః 

ఐపైకాదార వాయద్యా శే లజావాజనాకులాః॥ 2] 

స్యాత్ పంజాళత్కం రా న్మేరుసూ! త్రలింగంనవోడయాత్ 

గర్భాస్తుద్విగుణాలింగాత్. భి త్తయఃసుుశ్చతుష్కు_రాః॥ 22 

అంధారికాహా స్టషట్క-౦ విధాత వ్యాసమంతకః 

అంధారికాంచకుర్వీత బాహ్యభి త్రింవిచకు ణ8॥ కె 

అయంసాంధారకః| పోక్స్ మేఠరుఃసర్వగుణా న్వితః 

(పొసాదానాంత ధా న్యేపాం గర్ఫోలింగాదిసంగుణః॥ 24 
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పాసాదగర్భ ముత్పృష్ట్రం యచ్చేషం తేనకల్పయేత్ 

సహోం థారికయాసర్గం సమభాగేనపూర్వవత్ || రిస 

మేళశ్వాద్యాయీవివూనాం తాః స స్తపూర్యం పకీ ర్తితాః 

శ స్తా స్టేమృజ్యలింగానా మన్వ్యేపాంతుభయావహోః॥ విగ్ర 

వావృషమువ్య్యూ యేతూ క్రా నందివర్టనపధ్యిమా 8 

'లేఒష్టాళుభామధ్యమానా మన్యేషాందుఃఖదాపిస్కవిదా ॥॥ 97 

హంసావయఃసము। చాందాః పంచయేసముడా హృ దాః 

(పళస్తా "స్టేసముద్దిష్టా లింగానాంవిధీయసా8॥ 98 

మందర్హుక రాత్కార్య శ్చ త్యారింళ లోపరో చ 

ద్విచత్య్వారింళ వై లాసో విమూనొ ఒష్టాభిత్రింళ తా; 29 

హస్తద్వా(తింళ దా కార్య , పొసాదోనందివర్థ నః 

హాస్తాంస్తునందనస్ర్రీంశత్ సర్వతో భ దవవచ॥ 80 

అస్టా వింశ తిముస్టాళిః పోడశా శిశ్రిభిర్వినా 

వర్తులంపర్భక క్చె లే విమానచ్చ- దవవచ॥ 81 

వీ తేద్వాదళ వాస్తా కార్యావిరో తీవా స్తశా 

గజాసింహళ ్యమంఇశ్చ వలో ఛండక స్తథా॥ లి 

చ త్య్వారుఏ తేతుల్యాళ్యర్ష సో న్మేరసమా నతేః 

వావృషోమృ గ రాజళ్య విమానచ్చుందవవచ॥ లిక్ 

ఏ తే ద్వాదళ వాస్తాఃన్యు (పయాశోనప్ప ధక్ పృథక్ 

దళ హస్తోభ వే ద్వాస శారుడో౭ష్టకరఃస్నలితం 84 

వలె పమాశణైః[పాసాదా౯ా కుర్యాడిత్యపరేస్థితాః 

ఏకవాస్తాద్వాహస్తాళ్య (తివాస్తా యేచకృ తాః లిస్ 

యమనాగ్యగహోదీనాం వి ధేయకతసాంచత్ 

విధి రేషసముద్ద ష్థః (పొసాదానాంసనూసతం॥ 86 
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'తా॥ నాగర పద్దతిలో సాంఛార మేరువును చెప్పుచున్నాడు. 

మేరువు, మందరము, కైలాసము, కుంభము, సింహము, గజము 

విమానము, అందు 4.8.16 కోణములును వలయమును, సర్వభ(ద 

ములు నలభి కలిగియుండును, మృగ రాజము, నందనము, నందివర్ల 

నము, హఠిసము, వృషభము, గరుడము, పదము, సము దము ఇట్లు 

20 భేదనులు. మేరువు 16 అంతస్తులును, 4 ద్యారనులును, 100 

శృంగములును' కలిగియుండును. మందరము 12 అంతస్తులును, కైలా 

సము 9 ఆంతేస్తులును అనేక శిఖరములు భ(డముగాను శ ద్వారములు 

ఎక్టుగాను చేయవలయును. వివానము రి అంతస్తులును ఇందు సె 

జెప్పిన భేదములు రచించవచ్చును, నందివర్లనము 20 అండకములును 

7 అంతస్తులును కలిగియుండును. నందనము 6 అంతస్తులును 16 అండ 

కములును కలిగియుండును. సర్వతో భ్మ దము 5 అంతస్స్తులును, భద 

శాలయును అనేక శిఖరములును కలిగియుండును. వలభి వృషభము 

వల రచించవలయును. అంతటను స్వ స్తికములను రచించవలయును, 

ఒక్కు_ కు అండకమును రచించవలయును. సింహము నీఠలవామువలెను, 

గజము యేనుగువలెన్కు కుంభము కుంభమువలను 9.9 అంతసులు 

చేయవలయును. అంజలి పుటమువ లెను 5 అండకములతోను రచించ 

వలయును. సముద్రము 16 కోణములు” రచించవలయును. డానికిరు 

వెసుల చం దశాలలును 2 అంతస్తులును కలిగియుండవ లను, పద్మను 

పక్భమువలె రి కోణములతో ి అంతస్తులు కలిగియాండవలయును. 

మజీయు 16 కోణనములతో విచిత్ర శిఖరములతోను చేయవచ్చును. 

మృగరాజము చం|దశాలతోను, (పాగ్తీ)వముతోను 7 అంతస్తులు 

కలిగియుండవలయును. గజ పాసాదమునకు అనేక చం దశాలలు కలిగి 

యుండవలెను, మృగరాజమువలెనే గజముకూడ 7 అంతస్తులుకలిగి 

యుండవలెను, చం(దళాలలు 9 కలీగియుండవ లెను, లోపలను వెలుప 
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లను 6 కోణములు కలిగియుండవ లెను. గరుడము యెత్తు 10 అ 

లును, పద్భక ము 16 కోణములుకలిగి 12 అంతస్తులుండవలం౮ 

పద్దునుతో సమానమైన కొలతతో వృషభము  నలుచదర; 
నుండవలెను, గర్భము 4 హా స్తములును, 5 అండకములును ఒక 

ఆంతస్తునుకూడ రచించవచ్చును. 5 అంతస్తులతోను, 7 అం 
తోను వాంసమును రచించవ లెను. విచి త శిబిరములు చం దశ 

నుండవలయును, ఆని యన్నియును తోరణావ్యలంకారను 

రచించవలెను. ఇటుకలతోగాని, డారువుతోగాని, చాతితో 

| పజల యిష్ట సకారఠరము చేయవచ్చును. విసారము 50 హస్తము 

లింగమునుండి "రెట్టింపు గర్భమును, గోడ 4 వా స్తములునుు + 

రిక 6 హూస్తములును, అంధారికయందు నెలుపలిగోడనుకూడ + 

వలయును, ఇది సొఠధార మేరువు. ఇతర (పాసాదములకును గ 

లింగమునుండి కి భాగములు చేయవలయును. [పాసాదమునకు 
మును రచించి మిగిలినది అంథారికతోసవా సమాన భాగములు 
వచ్చును. మేరువు మొదలు విమానమువరకు 7 మాతమే 
తితో జేయదగినవి. ఇతఠములైన 18ను వానివాని ఫొలతల[ ప] 
రచించవలయును, 

(అనుబంధము 115వ పటము చూడుడు) 

159. మెరు లక్షణము (5వ పద్ధతి) 
సమరాంగణ 68వ అధ్యాయము 

న్లో విశేపేణపునర్్ బూమో విమా నంశుద్ద పువ్ఫకమ్ 
చతుర శ్రీకృ తేవే (తే పంచ తింళద్విభాజ తే॥ 

రథికాపంచభాగాస్య్యాద్ ద్విభాగంసలిలాంతరమ్ 

(త భాగంపంజరంకు ర్యాత్ (సాగ్గీ )ఎవకవిభూపితవ్॥ 
జలాంతరంద్వితియంతు తదవిస్యాద్ ద్విభాగికమ్ 
శా లెశాగశ భాగాతు పూరఠ్వవత్' సనిలాంతరమ్॥ 
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(త భాగంపంజరం కుర్వాద్ ద్యిభాగంసవిలాంతరమ్ 
కూట౭పంచకరం। పాం తే దికీసర్యాసయంవిధిః8 40 
నాగరోఒయంతలచ్చందః పాసా బేళుద్ధ పుష్ప శే 
జంభాసవీఠామే, తార్థవిస్తారసదృతోదయా। 41 
సాన 'రి0తీయాదశ భి స _స్టృతీయానవభిఃక రె; 

oe 

అహ్హవాసాచతుర్లీ ర్ట్స్యాల్ స _ప్పహసాతుపంచమిా॥ 42 
Vg ఇను హ్ఫుతుభామికాకార్యా (పమాణే కొనాస్యవట్క.రా 

సప్తమిాపరిచహస్తాతు చతుర్గ స్తాతీతో=_సమిా! 48 
అను అ తహ స్తంవేదికాబంధం నిచి తం కారయేద్ బుధః 

విస్తారాద్ ద్విగుణో(చ్భాయః సృంధోఒయంవే దికోర్ట్వతః॥ 
స్క_ంధాదూర్థంభ వేద టా యదివామలపారకమ్ 
తద్వర్తులంకుభం కార్యం. మంట -స్కంథార్ధము[ చ్చితా॥ £5 
సుంటావిసాఠతఃకుంభం చతుర్ధాం శనకార యీక్రా 

(పమాణంసముదా మీన భూమి కౌనాముదావ్భాతమ్॥ 46 

వె కస్యవి శపేణ _పవివిచ్యాధునోచ్య తే 

_(పమౌాణేనవిధాత వ్యా స్వాకాఠాభూవమిరంగి కా॥ ర్త 
ద్యయంహ_స్పంతుఖురకం ద్వి భొగాపద్శప తికా 

భాగి కాకర్షి కాత ్రంళ ౦ కుముదంచ్రేదవవచ॥ 48 
(త్యంశాద్ ద్విగుణతఃకం ఠః కింకిణీ పల్ల వాన్వితః 

త స్యార్ధంపట్టి కా కార్యా తత్సమాగిరిష్మ తికా!! 49 

(త్యం శావరండీతన్న ధ్యే తతోచ్చాలార్థ భాగికః 

పూర! పో న్తేనకఠి కేన సమసూ. తాచసాభ వేల్ ॥ గ్ 

ఛేదంతదూర్థ్వంకుర్వీత స్తఠ మేకంవిచకు ణ, 

పునఃక ౦ఠఈః_పదాతవో్యో భాగద్వితయసమ్మితః॥ ర్] 



హా! జమ్! (గో శక 

చతుప్షణాథ తిగుణా 'కార్యాతీలకనాసి క 

_స్తంభద్వితయమ ధ్యేతు పం ఛాల్యంకర్మ కార యేత్ 

శ భనంతత్తుక ర్తవ్యం యు క్రింతిలకనాసయా॥ 

పున శృదఃపదాతవ్యః పూర్వణూ నేనధిమ తా 

జంఘాస ప్త స్తరామేడావరండ్మీ తి స్తరోర్ష్వతః॥ 

భ వేదధస్తాజ్ఞంఘాయా శ్రి స్తర_స్ప్వధకుంభకః 

ఘంటామంటపసంయుక్షా మాలాస్యాత్ మట్ స్థరాతతః॥ 

అనైనతస్యాలళునం స్తరేణభరణంభ వేల్ 

కుర్వితద్వి సరంకుంభం గండ మేక స్తరంతతః॥ 

ఉచ్చాలద్వి స్తరంకుర్యాద్ వీరగండంతతః స్తరమ్ 

ద్వి స్తరఃస్యాత్ తతఃపట్టః పట్టస్యాప్టైనపట్టి కా! 

తత్సమా గిరిష్మ తీజ వరండీ తి స్తరాతతః 

_స్పంభస్యో్యర్ల ్వ్యంవిధాత వ్యా మనో జ్ఞాద్వ్యర్థ పాలి కా॥ 

స్తర మేకంతత శ్చేద _న్తతఃకంఠః స్పర| తీయను 

పటిికా స్తర మేకంస్య్యాత్. తత్సమాగికిప తి కా! 
ల జాలి 

వరండీం(తి స్తరాంకుర్యాదర్ల (ప సరసంయుతమ్ 
న! యు వాం 

పున శృెదః స్తరం తార్యః కంఠ సేనసమ స్టతః॥ 

తత్సమాగిరిష తీచ (త్యంశ మామలసారకమ్ 

తత ఫ్బెదత చకంఠంచ గిరిప తీంవరండి కామ్ 

పూర్వమా నేనకుర్వీత చ్చేదంక ౦ఠంత థాపునః 

గిరిష్మ తీం స్తరంకుర్యాత్ (త్యం శేనఖురకంతతః। 

ఖేదంకంఠంప్కత్రికాంచ తత శ్చదం స్పరం స్తరమ్ 

నరండీం| త్రి స్తరాంకుర్యాదర్ల ప స్తరసంయుతమ్! 
చీ డా అనీ 

స్ట్ 

7 

58 

ర్ 

60 

61 

62 

68 
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ఇనేదంకంఠంచవీళంచ (వాగ్వడామల సారకమ్ 

'పూర్వవద్దిరిష తీంచద్వి స్పరాం వేదికాంతత:ః॥ 64 

జేదంకుర్యా త్రదర్గంచ తతఃకంఠం స్టరద్భయమ్ 

శీరిప తీంతతఃకుర్యాత్ సర మేకం సుశోభనామ్* రక 
చతు స్పర పమాణంచ కుర్యా దామల సారకమ్ 

పద్శప్మతంచతస్యార్థ ముపరిష్టాత్ | పకల్పయేత్ ॥ 66 

చతు స్పరోభవేత్కు.ం0భః స్తరంకంఠ స్తతోభవేళ్ 

స్తర మేకంతత కక్టో ద్విన్త సరంబీజపూరకష్ః 467 

చతుర్భికూటవిస్తారం తతోభాైర్విభాజయేక్ న 

చ్వ్యిభాగంమంజరీ కార్యా నూర సేనె నై రలంకృ తా॥ 68 

చరఠండి కాఖ్యోబంధళ్ళ్చ భాగం భాగంభ వే త్రతే, 

వెస్తారాద్ నూూలమంజ జర్యాః శుకనాసాం | పకల్పయేక్॥ 69 

అథనిక్లీ య'కేద్య్యర్ల పాదాఖ్యంత కవి _స్హృలిః 

ఉచ్చాయాద్ ద్విగుణాకార్యా పంచభాన। క్రమో౭_ధవా॥ 70 

శూర నేనోఒధవా కార్యః శుకనాసా(స్ర్రీధేత్యసౌ 

కృతా తి భాగము! చాయం మకరంచోర్ధ (భా గికమ్॥ 71 

సంభయు క్రంగుణదా(రం తస్యోర్ట్యూ స్వ స్తరం -స్తరం 

అర్హ ప స్తరసంయు క్షం కుర్యా త్త త్పార్గ్వ యోర్ల (యాః 73 

క్ర _ర్రవ్యంగర్భకూటం వా శుధంత। తవిపశ్చ'తా 

చ్వితీయభూమికాయాంతు వీళంసార్టదశ స్థరమ్॥ 78 

మేఖలాంతరస[ తంతు జంఘామాలా చతుః స్తరా 

లళునంద్వి స్పరంపోక్త కం స్తరంభరణమిమ్యే ॥ 74 

కుంభంతద్వత్ (పక _ర్వవ్వ ము జ్భాలం ద్విగుణా న్వితమ్ 

గండకః_స్తర మేకంస్యాత్ తతఃపట్టం స్తరడ్యయన్॥ 75 

[24] 
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అస్టనపట్టి కావార్యా తథై వగిరిప తీశా 

_స్థర త్రయంవరం డీస్వాచ్చ్భూరనేవై వై రలంకృ తా॥ 7 

స్తర మేక్తంభ వే చ్చద | స్తతీఃకంఠః _స్తరద్యయమ్ 

పట్టి కాభాగ మేకంచ తత్సమంగిరిష తిశా! 7 
తీభాగంశ్లిఖరం కుర్యా చేదం మేడంతు భా గికన్ 

ఏకంకంఠంప్రకర్వీతే రథికాం। తీ స్పరాంవిదుః॥ 7 

స్పర మేకంభ వేత్కంఠః పట్టి కాపిచతత్సవమా 

గిరిప్మ తీఠచక్తుర్వీత భా గాగ్థనవిఛకణః॥ 7 

దగ్యర్ల'పా ధిక యాయి క్తా (తీ స్తరాస్యాద్వరండి తా 

శేదంకం కంచకుర్వీత పూర్వమా నేనబుద్దిమాన్ | 80 

పట్టికాగి రిప తీచ భాగం భాగంవిధీయ తే 

ద్వి స్తరంశిఖరంకుర్యాత్. తీథాఛదంతుభాగికమ్॥ 8 

ఏవంక ంఠం|ఫకుర్వీత తత్సమాంతస్యపట్టి కామ్ 

వరండి కాద్వి స్తరో౭స్య ఛేదకంఠసమన్వి తా। 82 

వేదఃకంఠశ్చప( తీచ గిరిప తీతిభా గి కాః 

(పాగ్వద్ ఖురంహీకంకు ర్యాత్ యభధాశోభం పయోజయీత్ I 

చతుర్ ర్ల భూావింకా చోర్గ (౦ క్ర రృవ్యాలతణాన్వితా 

(తయోదళ స్తరంవీఠం మధ్యజంఘాచతత్సమా॥ 0 

చతు స్తరాభ వేన్మాలా త నర్ణంలళునంతతః 

కుంభం లేనసమంకు ర్యా దు చ్భాలంద్వి స్తరంభ వేత్ ॥ రిక 

తస్యో శ్వైగండకంకుర్యాత్ పట్టంతద్ ద్యిగుణంతతః 

పట్టి కాగిరిప తీచ విధాత మే స్తరం స్తరమ్। 86 
వరండీ తి స్తరాశార్యా శద మేక స్తరంవిదుః 

కుర్వీత ద్వి స్తరంకోంఠం తద్దేనతు పట్టి'కాన్ ౭7 



వవ భాగస 

తత్సమాంగిరిష తీంచ్వా స్పకాఖురంహీరతేతః 

శేదఃకంఠఃపట్టికాచ గిరిష్మ త్రీతిభాగికాః॥ .. 

వరండీద్వి స్థరాకార్యా తత శ్వెదః స్ప సరంభ వేల్ 

కంకాక సట్టికాచేతి గిరిష్మ రీతి భాగి శాల : 

(పాగ్వత్ శార్యాఖురంహీరం కుర్యా బ్ళేదం(క మేణచ 

ది స్త సరాతిలనాసాతు విధాత వబ్యానిపక్సితా॥ 

కుర్తీ సతీ భాదికంఛేదం తతఃకంఠంద్విభాగికన్ 

పట్టి శాం భాగ మేక కంచ తత్సమాంగిరిష త్రీశామ్॥ 

ఘంటాస ప్త సరా_పోక్ర్తా పద్మంది స్తరముచ్య తే 

ద్వెగుణఃక లశ స్తసాాం శేదంపూర్వవడాచరత్ ॥ 

ఊర్జ్వ్యంస్యాత్పంచమిా భూమిః వీఠ మేకాదళ సరన్ 

తద్వ న్నేడంభ వెజ్జంఘా నూలాచతి స్తరాతతః 

సార్ల స్తరంస్యాల్లశునం _స్టరేణభరణంభ'వేత్ 

కుంభలగండకసంయు క్షం కుర్యాత్ సార స్తకంబుధః॥ 

ఉచ్చాలంద్వి స్తరం(పో కం స్థరంగండోవిధీయ తే 

ద్వి స్తరఃస్యాత్ తతఃపట్టః పట్టస్య్యా నేన పట్టికా॥ 

తత్సనూగిరిష స్ర్రీచ (తిస్తరాతువరంశికా 

స్తర మేకంభ వే చ్చేదః కంఠ స్తద్ ద్విగుణ స్తతః॥ 

తదర్ధంపట్టి కా కార్యా త డావగిరిష తికా 

నరద్యయంఖురంహీరం తదర్థం ఛేవమా చరేత్ 1 

చవంకఠఃపట్టి కాచ స్యా త్తథాగిరిహ్మతికా . 

జ్యా స్తరాతిలనానాసావ్టి చ్చేవిసార్థక రాయతః॥ 
ఆ + a (| a . On “ 

కంఠంతద్ డ్విగుణంకురా న్్ భాగేనై "కేనపట్టి కామ్ 

తత్సవమా గిఠిప(తీస్యాద్ ఘంటాపంచ స్తరాభ వేత్ ॥ 
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కర్వీతద్వి స్తళరి పద్మం శేషం పూర్ణ కమా ల్తతః 

తతోభూమిర్భ వేత్ షష్ట వీళంత తౌ భిధీయ తే॥ 

ద్వి స్తరా భూవింఠంగాస్యా _త్తత్యుల్యఃఖురక స్తతః 

వేదోభ వే త్తీదన్లేన తతఃకంఠః స్తకద్యయనమ్ | 

పట్టి కాభాగ మేకంస్యాద్. భాగంచగిరిష తికా 

వరండీంద్వి స్తరాంకుర్యాత్ తదర్భంచఛేదమాది శత్ | 

ద్వాద శాంశే మితం పీఠం జంఘా మేడంతదర్ధతీః 

సూలాతుద్వొ స్తరా పోశ్రా లళునంత త్సమం భవేత్ 

భరణం స్పరోమేకంతు దిభాగఃకలకోభవేత్ 

ఉచ్చాలకొంచతే తుల్యం గండోభాగంవిదీయ టే ౪ 

కుర్వీత ద్వి స్తరం పట్టం భా గేనై కేనపట్టికామ్ 

పూరగవద్దిరిష తీంచ (తీ స్తఠరాంతువరండికామ్! 

సర మేకరభ వే చ్చేదః కంఠస్తద్ ద్విగుణ స్తతః 

పూర్యవత్ పతి శే బ్వేతు ద్య్యంళంఖురంహిరంభ వేక్! 

ఛేదకంరోపట్టికాచ గీరిప శ్రీతిభాని కాః 

(తిస్తరాతిలనానాన్యా మ్యేదఃకార్యస్తు భా గికోః, 

ద్వి స్తరఃసాస్థ త్తేతీశకంథో భాగికాకంఠపట్టికా 

భా గిక్రిగిరిప తీచ విధాత వ్యాతతఃపరమ్॥ 

పంచ స్తరాన్ | తిపాదోనాన్ కు ర్యాదా మలసారకమ్ 

(తి స్తరంస్యాత్ తతఃకర్షం "శేషంపూర్వ[కమాద్ భవేత్ ॥ 

సప్తనూ్యంభూమి కాయాంతు పీఠంస్యాద్ ద్వాదశ సరన్ 

జంఘాపంచ స్తరా మేడా మాలాచస్యాడ్ ది(భాగికీ॥ 

లఅక్జ స్థరేణలశునం స్తశేణభరణంభ వేక్రా 

కుంభంగండేనసహితం స్పరంకుర్యాడి(చకు ణః 

అలీ వలో 
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ఉచ్శాలందిం సరంకుర్యాద్ గండో గంవిదీయ తే ఖం పం ఫీ థ్ 
పట్టఃసార్ల స్తరః కార్యః పట్టికాతు స్థరంభ'వేక్॥ 112 

తత్సమాగిరిప క్రీచ (తిస్తరాతువరండికా 

ఛేదో భాగం| తీపాదోనం కంఠశ్చార్గగుణ స్తతేః॥ 118 

పతి శే ద్వేతుభాగిక్యా ద్వి స్తరాతిలనాసికా 

అర్హ ప స్తరయుక్తాసా కార్యాథ్యప స్తరాన్వితా॥ 114 

ఛేదంభా గేనకుర్వీత కంఠంతద్ దిగుణ౭తేతేః 

పూర్వవక్ష్మతీ కే ద్వేతు ఘ౭టా స్తరచతుష్టయమ్॥ 115 

కుర్వీత ట్వి స్తరంపద్నం "శేమంపూర్వ(కమేణతు | 

అష్టమాభూమికాయాతు సాకార్యాశుభలకుణా॥ 116 

మేళ్యాద'యోవింశ తిరేవయుకాః (పౌసాడముఖ్యా్యాః 

శుభలషు యుక్తాః భూమ్యప్ట'కాంతా స్పదిమాన్ విదభ్యాల్ 

. సాచ్చిల్పినా౭సంసదిపూజనీ యః॥ 117 

ఇది సమరాంగణ సూ తధారనాజ్నా వాస్తుశా స్టే మేర్యాడి 

వింశికానాగర| పొసాద భూమిజానామా భారయ స్త్రీ షష్టీ త మః॥ 

తాః శుద్ద పుష్పక జాతి మేరువుయొక్క_ లత్షణమును చెప్పు 

చున్నాడు. చతుర్మశళ పదేళమును కీర భాగములు చేసి అందు రధిక 

5 భాగములు, సంజరము తి భా [పాగ్ట్రినమును, శాల 11 భా, 
జలాక తరము 2-2 భాగములు ఇట్లు నలుదిళల రచించనలయును. 

జంథువీఠముతోకూడా 1/1/2 వహ, రెండవ జంఘు 10 1/2 వా; 

మూడవ జంఘ 9 హా, నాల్లగ జంఘఫఘు రి హ్క్మ ఐదవ జంఘ 7 హూ, 

ఆరవజంఘ 6 హా నడవ జంఘ 5 హ్క ఎనిమిదవ జంఘు 4ఉవా, 

వేదిక 8 హస్తములు, వేదిక వైన స్కంభము' విస్తారమునకు రెట్టింపుగా 

చేయవలయును. స్కంధము పైన ఘంట, ఆమలసారకము గుం డముగా 

నుండవలెను, ఘంట స్కఠధముళో సగము యుత్తుండన లెను, ఘంట 
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యొక్క విసారములో 4న వంతు కుంభమును చేయవలయును. అంత 
స్తులు [కవుముగా తగి ంచుచుండవలయును, ఒకొక్క. దానిని చెప్పు 

చున్నాడు. ఖురకము 2 హా, పవ్మప్మ తిక బి ధ్యా కర్టిక 1 భా కును 

దము కీ భా, ఖేదము కి భా, గలము 6 భా చిరుగంటలతో పట్టిక 8 
ణా గిరిప్మ తిక తీ భా, వరండి లీభ్రా శాల 1/2 భా పూర్వము చెప్ప 

బడిన గలముతో సమానముగానుండవ లెను, దానిపై న వేదము 1భా 
మరల కంఠము 2 భా, పట్టిక 1 భా గిరిస్మతిక 1 భాం తిలకము నాసిక 

ఓ భాగములు లేక క భాగములు), స్తంభముల రెంటిముధఢ్య పొంచాల 

శిల్బమును చేయవలయును. .తిలకనాసను ఆలోచనతో రిచించవ లెను 
మరలభేదము 1 భా,. జంఘ 7 భా, - మేడవరండి (మేఖల) తీ భాగములు 

జంఘమ దిగువ కుంభము తీ'భా ఘంట, మండపము, మాల 6 భా, 

లశునము 1/2 భా భరణము 1 భా, కుంభము 9, గండము 1 భా 
ఉచ్చాలము 2 భా, పరగండము 1 ఛా, పట్టము 2 భ్యా పట్టిక 1 భా 

గిరిష్కతి 1భా, వరండి కి భా, స్గంభము పెన 2 1/2 భా పాలిక 

వేదము 1 భా, కంఠము లి భా, పట్టిక 1 భా, గిరిప తిక 1ఛా, మేఖ 

లలు త. భా. సగము (పస్తఠముతో మరలభేదము 1భ్కా కంఠము 1 భా 
గీరిప తి: 1 భా ఆమలసారకము లీ భా చ్చేడము 1 భా కంఠము 1భా 
గెరిప్మతి 1 భా; మేఖల 1 భా ఛేదము 1 ఫా, కంఠము 1 భా, గిరి 

పత్రి 1 భా, ఖురకము త భా ఛేదము 1 భా) కంఠము 1 భా, పిక 1 

ఫ్యా ఛేవము 1 భ్యా మేఖల లి భ్రా సగమ్ముప స్తరముతో భేదము 1 భా, 
కంఠము.1 ఛా, వీకయ 1 భా, ఆనులసారకము తి భా, గిరిష్మతి 1భ్యా 

వేదిక 2 భా భేదము 1 భా, కరఠము 3 భా, గిరిష్మతి 1ఛా, ఆవుల 

సారకము 4 థా, పడ్యప। తేము 2 భా, కుంభము 4 భా, కంఠము 1ఛొ 
కర్ణము 1 భా బీజపూరకము 2 భా తరువాత కూట నుయొక్కో.. నిస్తా 
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రము 4 భా, మంజరి భా సూర శేన శిల్చపద్ధతితో రచించవలెను. 

మేఖల 1 భా, మూలమంజరియొక్క విసారముననుసరించి శుక నాసను 

చేయవలయును దాని విస్తారము 2 1/2 భా ఎత్తు రద భా శూరసేన 

పద్ధతితో నై న చేయవచ్చును. లేక విస్తారము 2 1/4, ఎత్తు 4 1/2 
అయినను చేయవచ్చును. మకరము ఎత్తు కి భా, స్తంభములతో శి 

ద్వారములు. మైనమైన వరునగా 1-1 భా, సగము (పస్తరముతో చేయ 

వలయును. నెండునె వెపుల గర్భములుగాని, కరాటములుగాని చేయనల 

యును, ' రెండవ అంతస్తున వీళము 10 1/2 భా, మేఖల ఆంతరషత 

మును, జంఘుయుక్క మాల 4 భా, లశునము 2 భా భరణము 1భా, 

కుంభము 1 భా, ఉచ్చాలము 2 భా, గండకము 1 భా, పట్టము వె భాం 

పట్టిక 1 భా, గిరిష తిక 1భా, శిఖరము లీ భా చేదము మేడము 1 భా 

కంఠము 1 థా, రధిక లీ భా కంఠము 1 భా పట్టిక 1 భా, గిరిష్మతి 

1/2 ఛా, 2 1/2 భాగములు, అందు మేఖల కీ భా వేదము 1 భా, 

కంఠము 1, పట్టిక 1, గిరిషతి 1, శిఖరము 2 చేడము 1, కంశ్రము 1 

పట్టిక 1, మేఖల 3, శ్రదము కంఠముతోను, ఛేదము కంఠము పతి 

కవి 1.1 భాగములు, ఖురము హీరము అఇృవియును పట్టికవ'లెనే జేయ 

వలయును. నొల్లవ అంతస్తు వీఠము 18, జంఘు 1కి, మాల 4, లళు 

నము 2, కుంభము 2, ఉచ్చాలము బి భాగములు, ఆపెన గండక 

మును పట్టము దానికి శెట్టింపుగాను చేయవలయును, పట్టిక 1, గిరి 

పతి 1, మేఖల లీ, ఛేదము 1, కంఠము లి, పట్టక l,. గిరిష త్రి 1, 

ఖురము 2, హీరము 1, భేదము 1, కంఠము 1, పట్టిక 1, గిరిపత్రి 1 

భాగములు, మరల ఖురమును మునుపటివలెనే చే యవలయును, 

చేదము 1, తిలనాస 2, ఛేదము 1, కంఠము ఏ పట్టిక lL, గీగిప త్రిక 1, 

ఘంట 7, పద్మము వ, కలశము 4 భేదము 1 భాగములు, ఆమెన 
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ఐదవ అంతస్తు వీఠము 11 భాగములు, అటులే మేడమును జంభు 11 

మాల లీ లి లశునము 11/2, భరణము 1, కుంభము గండక ముతో 

గూడ 1 1/2, ;ఉచ్బాలము 2, గండము 1, పట్టము 2 పట్టిక, 

గిరిప్యతి. మ మేఖల లి, ఛేదము 1, కంఠము 2, పట్టిక 1, గిరిష్యతిక 1 

మేఖల కి, ఛేదము 1, కంఠము 1, పట్టిక 1. గిరిష తిక' L..తిలనాస ౨, 

ఛేదము 1 1/2 హస్తము పొడవు, కంఠము 8 హ్క పట్టిక 1 భా, గిల 

షతీ 1, ఘంట 5, పద్మము 2౨ భాగములు మిగిలినవి పూర్వమువ లె నే 

చేయవలయును. తరువాత ఆరవ అంతస్తు వీఠము, ఉపానము ౫, 

ఖురము 2, భేదము 1, కంఠము 3, పట్టిక 1. .గిరిష్మతిక 1, మేఖల ౨, 
భేదము 1 భాగము. ఈ వీఠము 12 భాగము, జంఘ మేడము 6, 

మాల 2, లశునము 2, భరణము శే కలశము 2, ఉచ్చాలక ము 2, 

గండము 1, పట్టము 2, పట్టిక 1, గిరిష్మతి 1, మేఖల క్కి భేదము 1, 

కంఠము 2, ప్మతిక 2, ఖురము 2 హీరము 2, భేదము 1, కంఠము 1 

పట్టిక 1, గిరిపృతి 1, తిలనాస లీ, ఛెదము 1, కంఠము 2, కంఠపట్టిక 1 

గిరిప తి 1, ఆమలసారకము 4 1/4, కర్ణము 8 మిగిలినవి మునుపటి 

వలె చేయవలయును ఏడవ అంతస్తునందు వీళము 12 భాగములు, 

జంఘ క్క మేడనుతో మాల 2, లశునము 1 |[2, భరణము 1, 

కుంభము గండముతోగూడ 1, ఉచ్చాలము 2 గండము 1, పట్టము 

11/2, పట్టిక l, గీరిష తి 1, మేఖల శీ, వాదము 1/4 కంఠము 

11/2, ప్మతిక 2, తిలనానీక 2 భాగములు సగము (ప స్తరముతోగాని 

లేక నిండుుపస్త స్తకములతో గాని చేయవలెను, ఛెదను 1, కంఠము 2, 

పతిక ల, ఘంట 4, పద్మము : 2 మిగిలినవి మునుపటివలెనే చేయవలను 

ఎనిమిదవ అంఠతేస్తున లత్షణయు కృముగ రచించవలెను. మేఠువు ముత 

లగు 20 భేదములుగల (పొసాదనులు 8 అంతస్తులనరకు ఇట్లు రచించ 

వలయును, 
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159. మేరులక్షణము ర్వపడ్ధతి 
విశ్వకర్భ (పకాళ 6వ అధ్యాయము 

కే! 
ర్ం భజేత్ గనోడళ భాగికమ్॥ 

తస్యమ ధ్యేచతుర్భాగం తస్ని౯ాగర్భంచ కార యేల్ స 

భాగద్యాదళ కంసార్లం తతస్తుపరికోల్బ్ప యేల్ ॥ 

చతుర్భాగేనభి త్లీనా ము చ్చాయఃస్వ్యాత్'ప్రమాణతః 

ద్విగుణఃళిఖరో చ్చా యా భిత్యు|చ్ఞాయాళ్చమూానతేః॥ 

శిరో ర్దార్దస్యచా నేన వి ధేయాతు[ పదవీ.ణా,. 

చతుర్లి తుతథాబ్లే యో నిర్ణ మేషుత థాబు ధ్రై॥ 

గర్భసూ[ తద్యయం భా 7 విస్తారేమండపస్యతు 

ఆయ స్తస్యవిభాగాంశై ర్భృదయు క్షసుకోభనః॥ 

పంచభా గేనసంభజ్య గర్భమా నంవిచశ్నణః॥ 

భాగ మేకంగృహీత్వాతు | పా్టిివంకల్పయేద్చు ధః 

గర్భసూ[ తస మోభాగా ద్య గతోముఖమండపః॥ 

ఏత త్సానూన్యముద్దిష్టం |పాసాదస్వ్యేవాలక్షుణమ్॥ 

ఆధథాన్యచ్చ| పవమ్యూమి (పొసాదంలింగ నూ నతః 

లింగపూజా పమాణెన కర్తవ్యావీఠి కాబు ఖైః॥ 

వీఠ కా ర్థేనభా గేస్వా త్రన్నానేనతుభి త్త త్రయః 

బావ్యాభి త్రీ పమాణేన ఉల్సెధస్తుభ వే త్తతః॥ 

భిత్ఫ్యు బ్య్భాయా త్తుద్విగుణః శిఖరస్యసము(చృయః 

శిఖరస్యచతుర్భాగాః క ర్భచ్యాఃన్యుః పదవీణాః॥ 

(పదతీణాయాస్తుసను స్ప గతో మండపోభవేత్. = ' 

తస్య చో న్థేనక ర్తవ్య, స్వగతోముఖమండపః॥ 

.. [25] 
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(పాసాదాన్ని గతే. కార్యా కవోతే"గర్భమా నతః 

ఉఊోర్ట్వ్యం భిత్తు చృయాత స్య మంజరీంతు[ పకల్పయేత్ ॥ 66 

మంజర్యాసార్థమా నేన శుకనాసం| పకల్పయేత్ 

ఊర్జ్వంతథార్థ భా న వేదీబంధోభ వేదివా॥ 67 

వేద్యాక్సోపరియ శేషం కంఠమామలసారకన్ 

వవంవిభజ్య పాసాదం శోభనం కార యేద్సుధః॥ 68 

అభాన్యచ్చ్యసవమ్య్యూమి | పొసాదసే స్యెహలతు.ణమ్ 

గర్భమా నేన పాసాద (పమాణంళ్ళణుతద్విజూః॥ 69 

విభజ్యనవథాగర్భం మ ధ్యేలింగస్యవీఠి కా 

పాదాష్టకంతురుధిరం 'పార్ళ గతఃపరికల్పయెత్ ॥ 70 

నూనేనా నేనవిస్తారో భి తీనాంతునిధీయ తే 

పొదేప పంచగుణంకృ త్వా భి శ్రీనాముచృయోభ వేల్ ॥ 71 

సవవశిఖరస్యాపి ద్విగుణఃస్వాాత్ సము చృయః 

చతున్ధాతుశికో భజ్య అర్థంభాగద్వ్యయస్యవా॥ 72 

శుక్రనాసం| పకుర్వీత తృతీయేచేడికానుతా nn 

కంఠమా మలసారంచ చతున్దేపరికల్ప యేల్ [ [78 
కపోల యోన్తువంవారోద్వను నో స్యవధీయచే. య. 

శోభన ర్వ పపల్లీ భిరండకై శ్చ విభూషిత! nn. 74 

[పాసా చేయ _సృృతీయస్తు మయాాత్తుభ్యంనివే దితః 

సామాన్యమపరంతద్వల్ (ప్తాసాద౭శృణుతద్విజా1॥ 75 

(తీభేతంశార యేల్ ' క్షతం య త్రవిష్భంతి దేవతాః 

రథంకృ త్వాతుమా- నేన చావ్యాభాగవినిర్ష తమ్మ 76 

చేమోపాదేనవి నీ న్ా (పాసాదస్యసమంతతః ' .. 

నర్భంతుద్విగణంకుర్యాన్నే మిమానంభ వేదివా॥ La q7 
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సవవభి త్తీనాము క్వేధో ద్విగుణఃశిఖరోమత। 
( పాగ్థ్రవంపంచభా లేన నిఃశ్వాస స్రస్యచోచ్య లే! 78 

వార యేచ్చిఖరం తద్వ( త్చాకార స్యవిధానతేః 

(పాస్థ్రివంతస సమౌ నేన నిస్కూం కేనవి శేషతః॥ 79 

కుర్యాద్యాపంచకా లేన పౌన్టీ) వంకర్ణ మూలత్రః 

కార యేత్క_నకంత త గర్భాం కేహారమూలతే ॥॥ 80 

ఏవంతు। తీవిధంకుర్య్వా జ్ఞ్యేప్టమధ్యకనీయసమ్ 

లింగమానానుభేదేన రూపభేదేనవాపునః॥ చే 

ఏ కేసామాన్యతః పోక్తా నామతః శృణు శాధునా 

మేరుముందర కైలాస కుంభవా న్తిమృ గా స్తథా। శ్రీః 

విమానచ్చందక స్పద్వచ్చతుర్మ స స్తథైవచ : 

అస్టైసషోడశా(సళ్చ వర్తులఃసర్వభ్శదకః!, వళి 

పహంసళ్ళ్చనందన శ్చైవ | నందివర్గనఏవచ 

సింహాోవృపఃసుపర్ష్మ శ్చ పద్భకోజ_ధసము| దక 811 ప్రో 

(పొసాదానామతేః పోక వి భాగంశృణుత ద్విజాః 

ఛ తశ్శంగశ్చతుర్ల్వ్యారో భూమికాపహోడళో _చ్చితః॥ ప్రి 

నానావిచ్యశిఖరా మేరు పాసాదఉచ్య లే! 

66 . చతి,దళా లెస్స మో వే ర) ల 8 స క్వే పానీ) వసంయుతాః 

ఐవీకాదారవాశే వ నేలజూశ. సతోరణాః మేరుః 

పంచాళ ద్ధ స్తఃస్య్యాత్ ॥ 100 

తా! విస్తారమును 16 భాగములుచేసి మథ్య 4 భాగములు 

గర్భమును చుట్టూయున్న 12 భాగములు గోడయునుు గోడ యెత్తు 

4 భాగములును దానికి శెట్టింపు శిఖరమును, అందులో సగమువేత 

(పద&ీణమును, నలువైపుల నిర్ణమమును, గర్భ సూ తమునకు రెట్టిం 
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పుగా మండపముొక్క- విసారమును దానికి భ్యదమును రచించవల 

యును, గర్భము | క భాగములు చేసి, పొన్టీ)వమును 1 భాగము నిర్ల 

నుము వోయవలయును, గర్భసూ(తముతో సమానముగా ముఖమండ 

పమును రచించవలయును, ఇదియొక పద్దతి. మరియొక విఢను వ 

లిగ్యపమాణమున్వబట్టి వీథమును, వీరములో సగము గోడయును, 

వెలుపలి గోడ యెత్తునకు రెట్టింపు శిఖరమును, శిఖరమున్క- 4 భాగ 

నులు (పదతీణమును, (పదవీ ణముతో సమానము నుందు మండ 

పమును, అందులో సగము ముందు ముఖమండపమును, గ ఠర్భ ము 

యొక్క విస్తారమునుబట్టి కపోతములయొక్క- నిర్ష మనమును, గోడల 

యొక్క యొత్తునకు: పెన మంజరిని రచించవలయును. మంజరియొక్క- 

1 1/2 భాగమున శుకనాసికను, పెన 1/2 భాగమున వేది బంధమును 

డానిపెన గలమును, ఆమలసారమును రచించవలయును. ఇట్లు 

(పాసాదములు రచించవలయును. వేరొక పద్ధతి _ గర్భమా నముతో 

జెప్పుచున్నాడు. గర్భమును 9 భాగములు చేసి మధ్య లింగ వీఠమును 

(పక్కల రి భాగముల రుధిరమునుచేసి యీ |పకారము గోడను 

రచించవలయును. పాదమునకు $ రెట్లు గోడ యెత్తును, దానికి రెట్టింపు 

శిఖరమును, ఆ శిఖరమును 4 ఛభాగములుశేసి అందు 2 భాగములు 

కనాసమును, వేదిక శివ ఛాగమునను, కంఠము, ఆనులసారము 4వ 

భాగమునను రచించవలయును. కపోతముఅయొక్క_ సంహారము జానికి 

"రెట్టింపుగా చేయవలయును. అందమైన న పములును, వల్లికలును, 

అండకములును గరచించవలను. ఇంకొక పద్ధతి చెప్పుచున్నాడు, ఈ 

మూడు విధములగు చేవాలయములకు 'దేవతాస్థానముల యందు 

రధములుండవలెను. అవి వెలుపలికి నిర్షమమును, నేమి విస్తారము 1 

భాగము, గర్భము 8 భాగములు, దానియొక్క. గోడకు రెట్టింపుగా 
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శిఖరము యొత్తును, (పానీ )వమును, అందులో కన వంతు నిర్లమమును 
ఆ శిఖరము ననుసరించి | సాకారమును, కర్ణ మూూలమునుండి ర్వ 

భాగము (పాగ్ట్రివమును, గర్భాంతమున హోరమూలనునుండి కనక 

మును రచిరచవలయును, లింగ పమాణమునుబట్టియు, రూపభేదమును 

బట్టియు, ఉ త్రమ మధ్యమ కనీసములను వమూడు 'విధములైనవి. కవి 

సామా న్యములు బ్రతను, మేరువు, మందరము, కైలాసము, కుంభము , 

గజము, మృగరాజము,"విమానము, చతుర శము, అష్టా శము, గోడ 

శా శము, వర్శులము, సర్వభ్మ దము, హంసము, నందము, నందివర్ణ 

నము, సింహము, వృషభము, గరుడము, పద్మము, సము[డము. ఇట్లు 

20 భేదములు. కలవు. మేరువు 50) వాస్తములు విస్తారమును విస్తార 

మునకు రెట్టింపు శిఖరము ఎత్తును 4 ద్యారములును, 100 శృంగము 

లును 16 అంతస్తులును, విచితములైన యనేక,శిఖరములును, చంద 

శాలలును, (పౌస్తీ)వములును కలిగి యుండనలెను, 

160. మేరు ల క్షణము 
పద దతి సాంధా రము 

అపరాజిత 167వ సూ తను 

విశ్వకరోచాచ 

న్లో మేరుర్భృపభేగరుడోే మండరోలమ్మీకోటరః 

వైలాసఃపంచవ కశ్చ వివానోగతంధమాదనః॥ 1 

ము కృకోణోగిరిశై పన తిలకళ్చం[ దశేఖరః 

నుందరతిలక శై ఎన సౌభాగ్యఃనుందర స్తథా॥ 2 
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(శ్రీ/తిలకోవిశాలశళ్ళ్చ శ్రీకూటోనందివర్గనః 

పద్మసంభవ ఆఖ్యా తాః పాస్తాద స్పేకవింళతిః! . 

దళ ధాచ్తాష్టధావైవ నవధాచ్యపకల్పయేత్ 

భాగా భాగ్యాభ మాభి త్తి! కేషంగర్భగృహంభ వేక్ ॥ 
మేరుద్యృమబ్లోగరుడ వషాంయ్యు క్రి ద్విధీయ తే 
జ్యేష్టోమధ్యఃకనిష్టళ్ళ్చ మేరుశ్ర్రివిధఉచ్య తే॥ 
దళ హస్తాదధోనా స్థి (పొసాదో భమసంయుతః 
అతినే త్వేకవాస్తాధి పంచాశ్లద్ధ సకావధి॥ 

నాగ రైఃశుద్ధధం డాళ్చ కర్తవ్యాఃసర్వకామదాః 
క రాద్యం గర్భ పర్యంతం వి భాగానాంతునిశ్చయః॥- 

ఏకవింళతిి పాసాదా మేరుకాద్యసముదృవా। 
_ (క మయుక్ష్యావిధాతవ్యాః (పయుక్తావాస్తువేదిభిః॥ 
పడ్డ స్తవేదయుగకాయుగ వేదద్విమడ్వను 
పసృథధువూ నేననిప్కూసో భ్మదంవడ్శిర్వినిర్ష తమ్! 
క్యర్ణాచనం ది కాంకుక్వాత్ తత్తుల్యాం[ పరఖేతథా 
కేశ రీస్త్యాదుపర్తఖే (శ్రీవ క్సేనందికోద్ద మే॥ 

(శీణివట్బ త్యారికళ్తే నంద్యాః పరభశే క్రమాత్ 
(పత్యేం 7 వైవద్వా త్రింశదురఃశృంగాణివింకతిః 

చం్యావలోకనాభ్య దే ఛాద్యనుంటాడ్యలంకృశ్తా ఆమలసారంకలశం ఈక నాసయు త్వాధ్యజ్యా॥ 
మండ మైఃనువి తా తైళ్ళు స్మ భమా జగత్రీత్తథ్రా 
శాలాకులోయు కికీర్ణ సహ సాండక మే రుకః॥ 

10 

11 

12 

18 
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ఆది (శ్రీ/చద్విశ్యకర్శవఠశమూలర్షి పంచక మధ్య మాహా 

భూనసగో(త్రపవి త, స్వరక్షాచ్చమాం వా వేంకటశివార్య పొత్త 

లమ్మాంచా కోటయ నుధీవుణిపు త, (శ్రీనుగ్దాయ। తీ విరాద్విశ్వకర్ణు 

వర పసాదజనితే కవి తాసుధారసపా( తే పదవాక్య (పమాణనిభాన, 

నిమర్శశాచార్య, శిల్సకళాకోవిద, సర్వతం(త స్వతంత్ర, స్థపతి, 

తీలకాది బిరుదవిరాజమాన సు_బహ్మాణ్యాభిధాన విరచిత నానావాస్తు 

శిల్చాగమశా(స్ర్రు పరిశీలనాత్మశాంధ తాత్సర్యసహిత భారతీయ 

మహోశిల్నమునందు సాంధార (పాసాదములు, నాగరోద్భవ విమాన 

పాసాదములు, కైలాస |పాసాదములు _ విమాన నాగరచ్చందజ 

పువ్పశకాది _పాసాదములు, (శ్రీధరాడి శుద్దధందములు, మేరుజాతి 

(పాసాదములుగల దేవాలయ భేదములు అను పంచమరళం 
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~~ ్ష గుండ్రముగా నుండవలెను 

| 

16వ పటము టయ భిన్నమందరము 

ఉర: శృంగములు.1 6 

భద్రములు. 8 

కర్ణములు. 8 



_ 

నలువైపుల భద్రములకు 

ప్రార్రీవములుండవలెను 

a = ఇ 

18వ పటము టే నాలుగు వైపుల భద్రములయందు 

J సింహములు పైకగయుచున్నట్టుండవ లెను 



బక్కొక్కదానికి 22 ఉరుశ్యంగములును 

భద్రములు.16 ను (పైవిధముగనే 

స్వా 

త్త ళ్ 

ల టా « శి 
2h Mle 

హా క ద 

Ora 

ఎహే | 

25వ పటము 

తి ఇ 

విసూననాగరచ్చందజాతి 

3 



27వ పటము 

క్యా 

29వ పటము 

శ్రీధరము 

విస్తారము 16 భా 

గర్భము 8 భా 



32వ పటము 

34వ పటము 

లే 

స్నా 

విస్తారము 18 భో 
L } 

గర్భము 8 భా 

36వ పటము 

సునందనము 

విస్తారము 20 భా 

క్త గర్భము 8 భా 

33వ పటము 

పుష్పవిజయము 

మేరువు. 

& 
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38వ పటము 
37వ పటము 25 కలశములు 

ముందు మండపము 

J) 

శుద్దచ్చంద జాతి. శ్రీధరము 

— 4౦వ పటము 

విస్తారము 24 ధా గర్భము 6భా 

శ్రీధరము (సమరాంగణ) 
శా ర్త DB 

గ - చె 
మద! ie mm aa 

Ui 5 wm ama. 
క య్ లాలీ చానా? 

ila. am 

3 | | 
చాయా న్న = ఎత్తు పీఠముతో కూడ. 50 భా 



న్నా 

ఈ 3 3|గర్హము 8భా| 3౩౨ (నే 

43వ పటము 

హేమకూటము 

41వ పటము 

అ 

42వ పటము 

కానని [| 

ILO 

1 లా 

str ULI 
| | 
మా _ హమకూటము. (అపరా 

| 
\£ 

11వ పటము 
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45వ పటము 

1 న 
ళా కాననే 
yp | 

47వ పటము 

i 
వస్తయ 265 [|_| గా 

Talala పె ' 
తి... గర్భము 8 భా వ్ 

కలనా! థీ 

2 వీత (&1గర్దము 4, | 1 | 

విస్తారము 14 భా ఎకు రెట్టింపుసైన 8 వంతు 

శిఖరమున 5కలశములు 

SU Frey) 

(1 1 టై? | po] | 

మ యా rr A 
fy నా hal 

Sain న 



ఐమానము 6రెట్లు 

గలసూత్రముతో 
గ jim 

గుండ్రముచేయవలెను 

వా 4 | [. + 1 | 

: ననన | కే 
| 

| విస్తారము14 భా మధ్య 16.దలములు 

| అరణ్య ఆలీ 

— కాను పుష్పకము 

52వ పటము 

వె త lh 6 Wis 

| 

విస్తారము కణ 
క , 

ఏస్తారము18 భా నిలువు తొలతలు 
6 

అదిగాష్టానము వరకే యున్షవి 

శ్రీనివాసము పచ వము 



(జ మ. 

55వ పటము 
54వ పటము 

వ్రస్తరముసై వృత్తము. 48 భా 

నంద్యా వర్తము (అపరా) 

56వ పటము న. న్ ా 
అవికా 

వు i 

.నంద్యావర్తము. 
58వ పటము 59వ పటము 

శే [1 
న్నా 

a 
3 9). 
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||| 65వ పటము 



6వ పటము 

జో + & 

67వ పటము 

- త్రైలోక్యభూషణము 

a of | 

69వ పటము 

- ఘంటను రచదించవలెను 

ia పక్షభాహువు (అపరా) 



72వ పటము స్ 

' 

75వ పటము అద 
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78వ పటము 

ఫి 

1 Bi 
oi bh 

చుట్టుకొలతను 32 భా 

“ఇవి ప్రస్తరముపై 

స్ 

కా 

Wel 
రూ. | 

Je Lee walneal cp 
హయ 
ణ్ జే వ 

a క; ఇ 

pwn 
Fa 

MARIA 
Sey 
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మె, 

84వ పటము 
F 

83వ పటము 

5 అంతస్తులు 



ఒ) 

89వ పటము 

విస్తారము 18భా 

గర్భము శిభా | చే శు క్ర 

హర్షణము 

- 95వ పటము 

విస్తారము 24భా 

_3 
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96వ పటము 

98వ పటము 99వ పటము 

| 
విస్తారము19 భా 

a గర్భము 11భా 4 

నవశేఖరము 

100వ పటము 
4 | ఫై న 

ఓ 3 113 గె శీ |2 

ఏస్తారము17 భా గర్భము ౩భా 

గ a ఎత్తు ౩4 భా 

101వ పటము 

క 

4 

కే క్ 

స్వ 
సునాభము 

వాం 
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డో 

జ్ 02వ పటము 103వ పటము D 

| mel: 

/ ఎ " విస్తారము 10 భా 

LT Li 

| వ్ వరాటము 

104వ పటము 105వ పటము 

లా 

9 అంతస్తులు 

చేయవచ్చును ర ల్ A 

సుముఖము 

106వ పటము అన్ని కొలతలను నందిఘోషము 107వ పటము 
వలనే భద్రములును |i 

రచించ వచ్చును 
9 

~ | - నై 

| 2 ళ్ 

LD = 

Hr 

మహాఘోషము (మిశ్రజాతి) పా 
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జ్ ౦8వ పటము 

స్ 

109వ పటము 

చ 
యా 

| 11 గర్షము6భా 2 షై 1 

‘| 

| . 

విస్తారము 18 భా శ్రీనివానము నందలి కందములను 

మాద్గము. (మిశ్రజాతి) 

శీసివేసి 165 

వృద్ది ఈాడుడు 'సుక్రజాతి) 

110వ పటము 
111వ పటము గా 

క - 
4 |). గద్దము రిభా || 2 |2 

ఏస్తారము18 భా సైకొలతలన్షియు సాధారణమే 

వసుంధరము. (మిశ్ర జాతి) 

112వ పటము 113వ పటము 

స. 
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“i 

ఒక్కొక్క శ్యంగమునకు 

5 అండకములు 

ల్ ఎ శ క. 
మేరువు3 యై 

cL క్ష్ 115వ పటము 
el L  - 
I J 
కక్ క్ట 

(విశ్వప్రకాశు 

16 అంతస్తులు 

(సమరాంు 

ఆస 



శ్రీ 

భారతీయ మహా శిల్పము 
6వ భాగము 

st mmm 

విమర్శ కావార్య శిల్పకళా క్రో విజ 

ప ల్ల స్ముబహ్మ్మణ్యుకవి 

/ నే న్ 

(పచురణ కర క 

డా! స్వర్ణ వాచస్పతి, 8. ౪. $6, 



గం ర ౫ లాలా 

10, 

Il 

12, 

18. 

14. 

15. 

భారతీయ మహాోలిల్పము 6వ భాగం 

ఇష్ట చెవతాస్తు తి “1 

మందరమేరున్రు లక్షణము 

(సాంధారము) 1 

. మందరమేరును 2వ పద్దతి 

(నాంధారము) ర్ 

. వముందరమేరును శినాగర' 

పద్ధతి (సాంధారము) 6 

వముందరమేరున్స 4వ పద్ధతి 6 

శెలానమేరున్రు లక్షణము 7 

కె లానమేరువు 2వ పద్ధతి 10 
* కైలాన మేరువు కివ పద్దతి 11 

౯ లాన మేరువు 4వ పడ్లతి 

(సాంధారము) 11 

లాన మేరువు 5వ పద్లతి 

లతినము 12 
(తివిష్టప మేరున్ర 

లక్షణము 12 

(తివిష్టప మేరును 

లేవ పద్ధతి 17 

పృథివీ జయమేరున్ర 

లక్షణము (సాంధారము) 17 

పృథివీ జయమేరునవు 
2వ పద్ధతి (సాంధారము)2] 
క్షితి భూప ణమేరువు 

లక్షణము (సాంభాఠమ్ము21 

పుట 

16, 

17. 

18. 

19. 

20, 

21, 

లల, 

ఫ్ర 

24, 

లిర్ర్, 

26, 

27, 

28, 

20, 

80, 

పేజి 

శీతిభూవణ మేనువు 

లవ పద్ధతి సాంధారము) 

నర్యతో భ్ దమేరువు 
లక్షణము 

నర్యతో భ్మాదమేరువు 
టవ పద్ధతి 

నర్యతోభ ద మేరువు 
కివ పద్ధతి ¥8 

విమానమేరువు లక్షణము క8ి0 

విమాన మేరువు 2వ పద్దతి లికి 

విమాన మేరువు కివ పద్ధతి వత్ 

విమాన మేరువు శవ పద్దతి 83 

నందన మేరువు లక్షణము 

(సాంధారము) ప్ర 

నందన మేరువు కవ పద్ధతి 88 

నందన మేరువు కివ పద్దతి 89 

నందన మేరువు 

(ఓ నాగర పద్ధతి) 

న(_న్తీక మేరువు 

లక్షణము 

స్వ _న్తీక మేరువు 2వ పద్ధతి 

(లతినమ్సు 

స్వ _న్తీక మేరువు 

రివ పద్గతి 
థి 

సెం, 

94, 

25 

28 

89 

40 

42 

4.4. 



81. 

శ్రీల, 

ఏలి, 

Sy 

లిక్, 

86, 

లి, 

88, 

89. 

40. 

4&1. 

42, 

4&8. 

కీచు 

45, 

46 

ర్త 

48. 

49, 

ర్0, 

ర్ 1, 

ము కకోణమేగువు 

లక్షణము 

ము_కకోణ మేరువు 

లవ పద్ధతి 

తీవ పద్ధతి 

ము క్షకోణమేరువు 

4వ పద్గతి 49 

శ్రీ వత్స మేరువు లక్షణము 50 
శ్రీ వత్స మేరువు జవ పద్దతి 58 
శ్రీవత్స మేరువు కివ పద్షతి కక్ష 

~~ 

హంసమేరును లక్షణము 

హంస మేరువు లవ పద్దతి 

హంసమేరును వీవ పద్ట్తి 

హంన మేరువు ఓవ పదేతి 

రుచుక మేరువు లక్షణము 

రుచక మేరున్ర లీవ పద్ధతి 

రుచక మేరువు లవ పద్దలి 

వర్ధమాన న మేరువు గు 

లక్షణము 

వరమాన మేరున్ర 
థి 

బన పద్దతి 
వర్ధమాన మేరువు “ 

తీవ పదతి 

గరుడ మేరువు లక్ష మాము 
గరుడ మేరువు లవ 

గరుడ మేరువు కివ 

గరుడ మేరువు శవ 

ర్స్ 

గరుడ మేకువ్రు రవ పద్దతి 
॥ గజమేరును లక్షణము 

గజ మేరువు 2వ పద్ధతి 

3, గజ మేరువు తీవ పద్దీతి 

* గజమేరువు 4వ పద్దీతి 

* నింవామేరును లక్షణము 
* నింహ మేరువు శవ పదతి 

నీంహమేరువు కివ పద్ధతి 

పద్మ మేరున్ర లక్షణము 
॥ పద్భ మేరున్రు ఏవ పద్ధతి 

. పద్భమరున్ర లిన పద్ధతి 

+ పద్మ మేరువు 4వ పద్ధతీ 

. నంది వర్ధన మేరువు 

లక్షణము 

నందివర్థన మేరువు 
2వ వద్దతి 

య 
॥ నందివర్గన మేరువ్ర 

వివ పడతి 
యు 

+ నందివర్గన మేరువు 
4వ పద్ధతి 

* వలభే మరున్రు లక్షణము 

. కుంభ మేరువు లక్షణము 

, నము దమేరువు లశ్ష ణము 81 

* వృషభ మేరువు లక్షణము ౩81 
వృషభ చే మెరువు 2వ పద్ధ 3 రిల 

, వ్యు గ రాజ మేరువ్రు 

లక్షీ గక టర మేరువు 

4 కుంచవ శక్త మేరువు 

* గిరి మేరువు 
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88. శ్రీతిలక మేరువు 87 
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56, 

87, 

88, సుగవల్లభ మేరువు 98 

భవనమండన మేరువు 94 
. రత్నశీర్ష మేరువు 95 
కిరణోద్భవ మేరున్ర 96 

. కమలహాంన మేరున్ర 97 

. సువర్త కేతు మేరువు 98 
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. మహామెరు |పాసాదము 100 
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ప. నమః 

1. ఇష్ట షదేవతా 

న్లో దేవః రపాతుభవన| తయ సూ|తథార 
స్త్వాం చాలచం[ద కలికాంకిత జూటకోటిః | 

ఏతత్ సమ్మ గమవి కారణమంత రేణ 

కార్స్య్యాదసూ[ తిత మస్మూత్యత యేన విశ్వమ్! (సమరాం) 

ఉత్ప ల్సి రశ్షణలయాన్ జగతాం (చకుర్వన్ 

భూవారి వహ్నీ మరుతో గగనంచ సూతే | 

నానాసు లెశ్వర కిరీట విలోలమాలా 

భృాంగావఏఢ చరణాంబురుహూం నమామి! (మానసార్భ 

జయతి వరదమూర్శిర్మంగ లం మంగలానాం 

జయతి సకలవంద్యా భారతీ (బహ్మురూపా | 

జయతి భువన మాతా చిన్మయోా మోాక్షరూపొా 

దిశతు మను మహేౌకో వాబ్మయః శబ్బ రూపమ్ 

(విశ్వకర్శ పుకాశ 

అభీష్సి తార్థ సిద్ధ్యర్థం పూజితోయః సుశేరవీ | 

నర్వవిఘ్నచ్చి కా పై గణా ధిపతయేనమః॥ (అపరాజిత) 

మహాటదేనం శశిధరం సర్వలోకైక నాయకమ్ | 

మవాంద మధ్యగం శాంతం పార్యతీనహితం పరః॥ 

'దెవదానవ సిద్ధా ద్యైః నేవితం సురపూజితమ్ | 

(ప్రణమ్య "దేవచరణ మేవం [బూయాత్ నకశ్యపః॥ (కాశ్యప) 

2. మందరమేరువు లక్షణము (సాంధారము) 

నమ రాంగణ 57వ అధ్యాయము క 

న్లో! ల ణం మందర సాధ్య | పాసాదస్యాభిధియ తే 

దన్య పుణ్యన్య స్తుతెన్య (తిదశె రవి | 

లక్ష 

సద్ధు 
చతురశ్రీ కృకేశ్నేకే దశాభాగ విభాజలే। 
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గర్భః కార్యశ్చతు ర్భాగో భి తి రేకాంశ విన్శృతా | 

అంధారికైక భాగేన బాహ్య భి క్తి స్తుభాగికీ! 

కో శేవుఘురధికాః 'కా-ర్యాః పదద్వితయ సమ్మితాః | 

చత్యారో మండ వాఃకా ర్యాః పట్ తింశత్సద నమ్మి తాః॥ 

చతుర్తి శమవిం దాళ్చ విధాత వ్యాశ్చతుప్పు దాః 

భాగోన నిర్షతాన్తేచ సర్వతః ళకుభలక్షణాః॥! 

అస్యోర్ట్వ్రమానం కర్తవ్యం విస్తారాద్ దిగగుణం బుక్లో 8 | 

క ర్లవిభేశ్చ విస్తారనీమా సర్య|తగ్భవ్యాశే॥ 

(పాసాచె మూలమానం యత్ తచ్చ సమ్యక్ (పకల్పయేత్ | 

ద్యిపదం వీఠము ల్పేధాత్ కార్యం (పాజ్నూలతోబహిః॥ 

తత్ పదే శ్రరంకితం కార్యం సీం హారవిచ మందికే | 

పదార్గంఖురక ః కార్యః (పాసాద సమవర్థితః॥ 

సార్ధం పడదగయం కార్యో వేదీబంధః నుకోభనః | 

చతుర్భాగోన్న తాజంసూ భాగార్లం రూపపట్టికా॥ 

మేఖలాంతర ప|తంచ కార్యం పదనమ్ముచ్చితం | 

పదద్యయా య తానిస్యుః కసె శృంగాణి మూానతః॥ 

ఉచ్చయసక్ర్రిపద శ్వేపాం [గీవాండ కలశెః సహ | 

వమూలనేఖా విధాతవ్యా కర్ణకూటన్య చో పరి! 

నవఫాగో,[ చ్చి తాశస్తా విసాలేణాష్ట భాగి-కా | 

విసారం దశధాక్ళకాగశేః వడ్భిః స్క-ంధవి స్తృతేః॥ 

లతా; పంచవిధాతచ్యాః శ్రీవ ల్పేకధితాయభా ! 

కుర్వీత పంచభౌమంనా న_భామ వుధావివా! 

[(గీవా పాదోనభాగాస్యాత్ నపాదం పడమండకం ! 
చంది కేక పదాకార్యా కేలకో ద్యిపదోదయః॥ 

శిఖరం (తిపదం కుర్యాత్ తె "కం భాగముత్స ్ఫజేత్ | 
శుకనాసోత్స టీం కుర్యాత్. సెంహస్థాన విభూపి.తమ్! 
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కనకాభరతై ర్యు కః పుమాన్ యద్యత్ విరాజతే | 

తథా | పాసాదరాజోఒజయం శోభతే చిత కర్మభిః 

మంజరీం దశ ధాక్ళ త్యా కర్శశ్ భాం [పకల్పయెత్ | 

భాగ్రై ర్భ్యద్రస్య విసారః పుడ్భి ర్భాగెన నిర్లమః॥ 

భాగిక్యారధిశేత త కుర్యాద్. భాగాది(నిర్లమః | 

భాగద్యయమి తాన్ కర్లాన్ విదిక్షుచ నివేశయిత్ | 

సాలాశ్చత్మ నః కర్తవ్యా యుక్తాః కాతెర్ణన్ కమా! 

పీ రాంత రాణి తా అష్టా మంజర్యాద్విగుణాన్వి తాః 

కూ కేన్ధ్ర (పథమాభూమిః కా ర్యా భాగద్వ యో చ్చి తా॥ 

వదవాద విహీనాస్తు కమేణోప రిభూా మికాః 

అర్ధ భానో చ్చి తా (గజా భాగికో (న్స్య మండకం | 

ఖాన కలశః కార్యః నర్యబక్షణ నంయుత$ః॥ 

విస్తారా స్టైన క్ ర్తవ్యో -వేదీబంధో విబంధురః | 

పడ్డుణే స నై వసూ, లేణ మధ్య రేఖాంన మాలి ఖతి ॥ 

దతీయామాలిఖేత్ పంచగుణి తేన విచక్షణః ! 

సార్ల తిగుణన్నూ తేణ వృ_త్తశేఖాం నమాలిఖేత్ ॥ 

మంజరీ భిరంచి తాభిః సర్వ తే 9వ విరాజితః | 

(పాసాదో మందరః కార్యః [పమాశేనామునా శుభః॥ 

మందరం మందరాకారం కృత్యా (పాసాదము_త్తమం 

సాష్నోతీ హాపరం సౌఖ్యం పర్మతచ శుభం గతిమ్॥ 

తా! చతుర్మశ (శ దేశమును 10 భాగములు చేని గర్భము ఓ భా 

గోడ 1 భా, అంధారిక 1 భా, 'వెలుపలిగోడ 1 భాగము మూలల 

యందు రధికలు 2 భాగములును మండపములు నాలుగు 6.6 

చాకము $86 భాగముల చొప్పునను, నలుదిశలయందు అలిందము 

లను శీ భాగముల వొప్పునను వానియమొుక్క- నిర్దమము 1 భాగమును 

కర్ణ ములయొక- యెత్తు విస్తారముకం కు నెట్టింపుగాను విస్తార పచేశ 
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మును అంతటను [(గహించవ లెను.  సాసాదముయొక్క- (పథాన 
మానము (కు కారము చేయవలెను, వీఠము (పథానమానముకంకు 

వెలుపలికి 2 భాగములును యొత్తులో పద్మములును సింహములును 
రచించబడవ లెను. ఖురము శ్రే భాగము, |పాసాదముతో సమాన 
ముగా నుండ రాదు. వేదీబంధము 14 భాగము, జంఘు 4 భాగములు, 

రూపపట్టిక శ్రే భాగము, మేఖల అంతరప్మ్యతము 1 భాగము, ఆయ 
తము 2 భాగములు కర్ణములయందలి శృంగములుండవ లెను. |గీవ; 

అండకము, కలశము ఈ మూడును కలని కి భాగములు మూల శేఖ 

కర్ణకూటము యొక్క సె భాగమున నుండవలెను, విసారము ర భాగ 

ములున్కు ఎత్తు 9 భాగములును కట్రయుండవ లెను. మూలమంజరి 

యొక్క- విసారమును 10 భాగములుచేసీ అందులో స్కంధము 

యొక్క విస్తారము 6 భాగములును లతలు శీను శ్రీ వత్సమునందు 

చెప్పినట్టు రచించవ అను. దీనిని ర్ అంత స్తులుగాగాని లేక 7 అంత 

స్తులుగాగాని చేయవచ్చును. గోవ శ భాగము అండకము 1 

భాగము, చందిక 1 .భాగము, శిఖరము శి భాగములునేసి అందు 

1 భాగమును వదలి శుకనాసను రచించవలఅెను. అచట నింహము 

లచు రచించవ లెను. కలశము 2 భాగములు, బట్టు బంగారపు 

సాము లతో నలంకరింపబడిన వానివలె న్మీపాసాదము చితకర ఇకో 

పకాశించును. మంజరిని 10 భాగములుచేనీ చితలేఖనాదులను 

రచించవ లను. భ| దముయొక ,- విస్తారము 6 భాగములు, నిర్ణమము 

1 భాగము, రధిక 2 భాగములు. నిర్ణమము 1 భాగము, కర్ణ ములు 

2.2 భాగములు మూలలయందు రచించవ లను. . శాలలు 4 రచించ 

వలెను. రీ జలాంతరములు, మంజరికంకు శెట్టెంపుగానుండ డవ లెను, 

. మొదటి అంత సున కూటములో సగము, ఎత్తు 2 భాగములు. ఇట్లు 

వరుసగా పె అంతస్తులు ఒకొక్క పాతికవంతు తక్కువగా 

రచించుచుండవలెను. (గీన శ్రే భాగము, _అండకము' 1 భాగము, 
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కలశము 1 భాగము, చేయవలను. వేదీబంధమును విసారములో 

సగము యొత్తున చేయవలెసు. మధ్య శేఖ 6 ెట్లుగల సూ తముతో 

రచచించవ అను. డెండవశేఖ 5 రెట్టుగల సూ తముతోను కై "రెట్లు 

గల సూ తముతో వృత్త రేఖను రచించవలెను. ఇట్లు మంజరులను 

విచిత్రముగా రచించవ అను. మందరము యొక్క- రూపమును బోలి 

యుండుటచే దీనిని మందరమేనువని చెప్పుదురు. ఇది సౌఖ్యమును 

మోక్షమును లభింప జేయును, 

3. మందవమేరువు 2వ పద్దతి సాంధారము 

అపరాజిత 170వ సూ. 

నో దశధాభాజితే పూరం మందశే సర్వ్యకామబే 

భానోభాగా ఛభమోఖభి్తి చేవకొష్టం ద్యిరష్టతః॥ 39 

ద్విభాగః కర్ణ విసారో భ|దం ప జ్భాగికం తథా! 

కన్లేచ నంది శౌలశ్సే నీఖరంచ విమానజమ్॥ 84 

పంచభూక ర్ల శో భాఢ్యం సర్యతో భదమాలిఖేత్ | 

రధికాకర్ణ శృంగాథ్యా భ్యదం త తావికారయేత్ | విగ్ర 

నాగశాహి (పతిఠథా రథానాం వామదశ్షి కో | 

మందరో మేరు రాఖ్యాతః నీవార్య- హరి (బహ్మణామ్! 86 

తా॥ శే|తమును 10 భాగములుచేసీ మధ్యగ ర్భము 4 భాగ 

ములు, గోడ 1 భాగము భవా 1 భాగము, వెలుపలి గోడ 1 భా. 

చేయవలెను. కర్ణము 2 భాగములు, భ్మదము 6 భాగములు, కర్ణ 

మున నందిశాలయును, శిఖరమున విమాన పద్ధతితో ను వేయ 

వలను. రీ అంత స్తులయందు కర్ణములు (పకాశించుచుండ వ లెను, 

అంతటను భదనులను రచించవ లను. రధిక, కర్ణ శృంగ ము, 

భ|దము మొదలై నవి నాగరపద్ధతిత చేయవలెను. రథమునకు 

కుడివై పునను ఎడవుమై పునను [కుతి రథములుండ వ లెను. దీనిని 
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మందర మేరువందురు. శివుడు; సూర్యుడు, విష్ణువు, |బహ్మ ఏరికి 

ముఖ్యముగ దీనిని రచించవ లెను. 

4. మందర మెరువు 3 నాగరపద్దతి సాంధారము 

సమరాంగణ 6కివ అధ్యాయమున 'జెప్పబడిన మేరుపద్ధతిని 

మూడవ అను, 

న్లో మందర స్తు కరాత్ కార్యశ్చ త్యారింశత్తు కంచచ॥ (282) 

'తా॥ మందరమేరువు 45 వా స్తములుండవ లెను. 12 అంత 

స్తులు కలీగియుండవ లెను. మిగిలిన యంశములన్ని యును నాగర 

పద్దతి మేరునునంచే చూడవలయును, విశ్వకర్మ ప్రకాశ అ. 6 న్డ్ 

మందరో ద్యాదళః (వోక్తం” (86) “మే పంచాకద్ద్ధ _స్తః స్యా 

న్నందరః పంచహీనకః” (100) అని రక్వోకర, పకాశ 6వ అధ్యా 

యమున చెప్పబడియున్నది. 

5. నుందరమెరువు 4వ పద్దతి 

అపరాజిత 167వ సూ, 

శో! బ్రిముపంచ (తివట[-౦వాఒభాష్టా తింశతి భాజితే | 

క శ్రేశీశరికో జ్యా ద్యా వేకః [పతిరభే తథా॥ 20 

ఉరఃశృంగద్వయం దైవ నంద్యాంచ తిలకం తథా |! 

పంచవేద చతుఃవట్క్యం కర్లాద్యాభమభి_త్తయః॥ 21 

పంచాశీత్యం డశైర్యుక్షః కర్తవ్యః నర్వకామదః | 

మందరో మేరుసంజ్ఞశ్చ శివసూర్యాదిశే భవేత్ | 99 

తా॥ చతుర్మశ |పచేశమును శిరి భాగములుచేనీ అందు 

5.5.8.6 భాగముల చొప్పున వేయన లెను. శేశరిపద్ధతిత కర్ణ 

మున £-2 ను, (పతిరథమున 1-1 యును, విఖరములను వేసి ఉరః 

ఛృంగములు 9 న్కు నందియందు తిలకమును రచిం చవ లను, కర్ణము 
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సండి 85.446 ఇటు గోడలను రచించవ లను, అండకములు రిక్ 

వేసి రేని మందర మేరువగును, 

(అనుబంధము 1, 2, లీ, 4 4..ఎ పటములు చూడుడు 

6. కై లాసమేరువు లక్షణము 

'మరాం. రీ7వ అధ్యాయము క 

| కథయామోఒథ శె లాన మేన నురనేవితం | 

(ప్రమథ | పవరైర్దుష్టం _పాసాదం పుణ్యవర్ధనమ్॥ 

చతుర శ్రీకృతేశే (లే నత ధ్యాపవి భాజిలే 

శాలావ డ్భాగ విసారా క_ర్తవ్యాభాగ నిర్లమా॥ 

కర్లాన్ ద్యి భాగికాన్ కుర్యాత్ నలిలాంతర నంయు తాన్ | 

ఆరభ్య |బహ్మణః స్థానాత్ సమా ఇవ పదద్వ మమ్! 

(భమయి త్యా సమంవృ త్తం గ ర్భుమంశం పకల్ప యేత్ | 

తథాభి త్తిర్విధాతవ్యా సమంతా దర్గభాగికా॥ 

భాగికాబాహ్యభి తిః స్యాత్ కార్యాఒ౬సన్యా భ|దభూపితా | 

అంతరా వేతు సరగతే విదధ్యాదంధ కారికామ్! 

అలిందకాశ్చతుర్భాగాః క_్హవ్యాది కేత్రయే బుర్రా 

భాగద్య యేన ని హ్యూ-ం తాః సర్వతః కశుభలక్షదాః॥॥ 

చతుష్కాకా విధాతవ్యా న్వేషు _స్తంభద్యయాన్వి తాః | 

ముఖేతు మండపః కార్యః _స్తంభపం క్షి విరాజితః॥ 

అధోర (మానం వశ్ల్యావుః కె లానన్న యథాస్తితం | 

వీఠం ప చేట్వేతు 9 ర్రవ్యం గయ వితమో 

పదస్యా స్థన క_ర్తవ్యః ఖురక స్తు ఖురాదితి | 

తదూర్ల (0 దిషగుణాజైయా _పాసాదన్య నమ్ముచ్చితిః॥ 
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కార్యం పదన్య పాదేన తతశ్చాంతర పతకం | 

మేఖలార్ల ప దెనస్యాచ్చం[దశాలా విభూవీ.తా॥ 

జంఘాత దూర్గ (౦ కర్తవ్యా సార్థంపద చతుష్టయం 

భాగేవై శెన కుర్వీత మేఖలాంతర ప్యతకమ్। 

కర్ణ శృంగం (తిభళ్యాగ్రైః కుర్యాత్. సకల శాండకం | 

తదూర్గ (౦ ద్విప దానిస్యుః కూటాన్యు|చ్వాయమానతేః॥ 

పూరో(కానామమోపాంచ |పశ్ష్నేపః స్యాత్ పదాశతః | 

చతుగ్దాకూట విసారం సంవిభజ్యప దద్వ య॥ 

సం దస్యాదితి యుకాని సింహ కాం తానికారయేత్ 

వినారం మూలమంజర్యాః కుర్యాత్ పుడ్యాగ నంబతమ్॥ 

సన_ప్తభాగిక ము|(చ్చాయం లొ సెఒస్యాః (సకల్చ్ప యెత్ | 

భాగాన్టేన భవేస్వెది భాగికో న్యాయ మండకమ్! 

చం దికామర్ల భాగేన కలశం సార్థ భాగికం | 

కుర్వీత శిఖగంచాన్య న్వ_న్తీకన్య యధోదితమ్! 

యుక్తం భూజాభిరప్రైభిర్మంజరీ భరలంకృతం 

సింహక ర్లైర్విచితై ఏళ్చ ఛ్మదాణ్యన్య విభూవయేత్ ॥ 

క_ర్తవ్యః స్య-ంధవిసార _న్తరిన్నిన్ పదచతుష్ట్రయః | 

విదధీత నమా లేఖా సూ లేణ తిగుణేనచ। 

ఏవ లక్షణం నంయు కం కైలాసం విదధాతియః । 

విభూతిం లభ తేసోఒ త సుఖసాభాగ్య నంయు తామ్! 

కామానవాప్య వివిధాక్ కర్మ మారోగ్యమేవచ 

భుకా(భోగాంశ్సశకె లానే కోలాగం తేయావ దివ్పీతమ్! 

శార(ం పదమువాప్నోతి శాంతం భువమ నొమయమ్॥ 

తా॥ పుణ్యమును వద్ధి చేయునదియును దెవతలందటి చే ప్రశ ౦సింప 
బడునదియునగు కైలాస మేరునుయొక్క- లక్షణమును చెప్పుచున్నాడు. 

చతుర్మశ పచేశమును 10-10 భాగములు వేన్సీ అందుశాల 6 భా.లును 
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నిర్లమము 1 భాగమును ... జలాంతరనును, (బహ్మ్ యొక ట్రా స్థానము 

నుండి మొదలు పెట్టి న్య త్తే రేఖను లిఖంచి గర్భము 9 భాగములు. 

దానిచుట్టూ గోడ శ్ర భాగము, వెలుపలిగోడ 1 భోగము, ముందు 

భ|ద్రమునుు మిగిలిన మూడు పక్కల అంతరాలము 4 భాగము 

అంధశకారికయును అలిందములు 4 భాగములు మూడు వైపుల 

చించవ లెను. అలీందముల మొక నిర్హమము 9 భాగములును 

ఇట్లు నలువై పుల ఫి _స్తంభముు చెవ్చునను ముందు మండపమును 

స్తంభములతో రచించవలెను. ఇత యుత్తును చెప్పుచున్నాడు. 
వీథము 2 భాగములునా, ఖురకము ! భాగమును, దానిపెన (పాసా 
దము ెట్టింపుగా నుండన లను, కుంభము 1 భాగము, సమానముగా 

నుండగూడదు. మసూరకము 2 భాగమును, అంతరప్మతము $ భాగ 

మును, మేఖల 3 భాగము, చం దళాలతో సూడ. నుండవలెను, 

జంఘ 4 భాగములు మేఖల అంతేరప|తము 1 భాగము కర్ణము 

మొక్కా శిఖరము కి భాగములు కలశము అండకముతోసపహా 

దానిపెన 2 భాగములు కూటములు చేయవలెను. పూర్వము చెప్ప 

బడినట్లు ఏీనిమొక్క- (పశ్నేపము 1 భాగము, కూటముయొక్కా వినా 

రము 4 భాగములుగా చేనీ అందు 2 భాగములు ... ... నీంహము 

లను రచించవ అను. మూలమంజరి మొక విసారము 6 భాగములు, 

ఎత్తు 7 భాగములు. అన్ని ఫాగములకును అండకము చే భాగము 

విస్తారమును ఎత్తు 1 భాగమును . చేయవలెను. చంటదదిక స్తే. భాగ 

మును, కలశము 13 భాగమును శిఖరము న _స్తిక మున 'జెప్పబడినట్లు 

చేయవలెను, 8 అంత స్తులకు మంజరులను రచించవ లెను. సింహా 

కర్ణములను విచిత్రముగా రచించవ లెను. భ్మదములనుకూడ నిర్మించ 

వెను. నాంధముయొక్క- విస్తారము 4& భాగములు. మూడురెట్లు 

గల సూ[తముతో వృత్త రేఖను రచించవలెను.. ఇట్లు ళుభలక్షణ, 

రే కె లానమును రచించి శేని ఐశ్వర్యము, సుఖము సౌాఫా 
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గ్యము, ఇష్ట సిద్ధి క్రీర్రి ఆరోగ్యము లభించుటయేగాక శివలోక 
(ప్వావ్రీయును శాశతసుఖమును కలుగును. 

7. కై లాసమేరువు 2న పద్ధతి 

నమరఠరాం. ర5్వ అధ్యాయము : 

న్లో! చతుర శీకృ్ళతే శేతే స_ప్పవింశతి పాణికం | 
దశధావిభ జేక్ సస్వ్యాత్ కె కెలానః పుణ్యవర్థనః। 11 

(బహ్మకోష్ట గతో గర్భ? "శేషం భీత్యంధ కారికా | 

చతుర్భాగం భ వేడ్ భ్మదం మూలక క్ల తిభాగికా॥ 17 

స_ప్పభాగోచ్చి తా జంఘా మేఖలావార్డ భాగికా | 

భాగెనాంతర ప్మతంస్యాద్ భాగనాండక ము(ద్స్రితం! 18 

(వార్ల భాగ ముత్సభాచ్చిఖరం దశకే చ్చితక్ | 
ఊ్టే (వష్టాంశ విసారః న్య ౦ధః వే.లాసనంజ్ఞి "లే 10 

అశి్తన్నంతర ష్య తేతు సూతం దత్వానుతాడితమ్ | 

తిగుణేన లిఖేత్ తేన వేణుకోశం మనోరమమ్! 20 

అష్ట భూమ్యు|చ్చృయః శ్రీమాన్ మంజర్యాచ విరాజితః | 

ఉచ్భయ శ్వాన్య కర్తవ్యో ద్యిగుణ్మశీయమిచ్చ ఆ 21 

కార్యం ప డ్భాగిక ంచాన్య భగం భాగార్ల నిర్ష్ణతమ్ | 

పాదెకః సింహకర్ల: ర్ల స్యుః నమా శ్రిన్నాయశేనచ। 99 

కె లాసన వవకథితో విశేషేణ హార వీయః॥ 

"తా॥ చతుర్మశ [ప చెళమును 97 హస్తములు కొలతతో 

10 భాగములు వేని మధ్యగ ర్భముచేసి మిగిలినది గోడయును అంధ 

కారికను చెయవ లెను, భ|దము 4 భాగములును, _ుథానకర్ల ములు 

2ను శీ..కి భాగములు చేయవలెను. జంఘ 7 భాగములు, మేఖల 

శ్రే భాగము, అంతరప్మతను 1 భాగము, అండకము 1 భాగము 

(గవ 3 భాగము, శిఖరం 10 భాగములు, న్య-ం౦ంధముయొక్కొ- విసా 

రము 6 భాగములు, దీనియొక- అంతరప తమునందు సూ తమును 
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బట్టి 8 "రెట్లుగల సూ తముతో నృ_త్తమును లిఖంచవ లెను, 8 అంత 

స్తులు చేసీ మంజరియును ఆ మంజరి పముక యెత్తు దిగగుణము 

గాను చేయవలను. భ|దముయొక్కొ-. విస్తారము 6 భాగములు, 

భ[దమును శ్రీ భాగము నిర్షమమును నీంహకర్ణము 1 భాగమును, 

వేని కని దీనిని శేలానమేరువని చెప్పుదురు. ఇది శివ సియమెనది. 

విశ్వకర్మ (వకాశ 6వ అధ్యాయము న్లో; కెలాసో నవభూమికః॥ 

(86) మణియు aA చ త్యారింశత్తు "కె వై లానః॥! (101) 9 అంత స్తు 

లును 4&0 హా 'స్తముల వినారమును కలిగియుండ వలను, 

8. కైలాసమెరువు 3వ పద్దతి 

అపరాజిత 170వ సూ. 

శ్లో మందరన్య తలచ్చం బె భ్మదం (పాగ్టీ)వ భూమీతమ్ | 

ద్వి క్రమాదూర్ల ( శిఖరం పంచభూ మ్యో విమానజాః॥ వగ 

నందిశాలం నందనంచ కర్ణ శృంగము డాపయేత్ | 

నదానివ వీయశ్చాసా కై. కె లానః సరగ కామదః॥ స్తితి 

తా॥ మందరమేరున్రు యొక తలచ్చందమున 'భ|దనమును 

(పాన్టీ) నముతో నవా రచించవ అను.ఇట్లు వరునగా 2 రచించవ లెను, 

మైన శిఖరమును కల్సించవ పెను. గ అంత స్తులుగల విమానమును 

రొచించవ అను. నందిశౌలము, నందనము, అను పద్ధతితో కర్ణ శృంగ 

ములను రచించనను. దీనిని కై లానమేరుననియును నడాళిన్చనకు 

బీయమెనదనియును | బతీతి, 

9. కైలాసమేరువు శీన పద్దతి సాంధారము 
సమరాంగణ 6క8ివ అధ్యాయము : 

శ్ ద్విచ త్యారింశః వైలాసో। (281) 

తా కెలానమేరున్రునకు 4&2 హస్తముల విసారము కలిని 

యుండవకెౌను మిగిలిన యంకేములన్ని యు మేరువునందు చెప్పబడి 

వట్లు చేయవ లెను, 
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10. రె లాసమెరువు రిప పద్దతి అతినము 

అపరాజిత 167వ సూ. 

వో వేదరానూబి తీతేదాః పుడ్ (తింశద్భిర్వి భాజిల 

(భమెర్వినాన [భె మోవా క్ర _ర్తవ్యః సరగకామదః॥ 27 

కల్లే పతిరభేచై వ డ్య ద్వెశృంగే పంచాండకాః | 

దాదశచోరః ఫృంగాణి (మత్యం గాని తథాష్ట చ! 92 

క ర్ల్యాంతీల కాని స్యాత్ “3 వ్ర క లాసోనామతో భవేత్ । (283) 

-తా॥ చతుర శ (కు దేశమును విర భాగములు చేని 49-4-84 

కట్టు భాగములుచేసని (భమములు. లేకుండగాని (భమయు క్రముగా 

గాని చేయవచ్చును. కర్ణ మునను, (వతిరథ మునను, 99, శృంగము 

లును శ్ అండకములును, ఉరఃశ్చంగ ములు 12 ను (పత్యంగములు 

రి యును కర్ణికలయందు తిలకములను రచించన లెను, దీనిని కైలాన 

మని చప్పుదురు. (అనుబంధము 5, 6 పటములు చూడుడు 

తివిష్టప మేరువు అ వ అము 

సమరాంగణ క7వ అధ్యాయము : 

శో .శివిష్టప మథ్యబూమః | పాసాద మనుర [వీయమ్! 

..._ నేవితం యక్షగంధర్వ ; సిద్దవిద్యాధం ందిభిః | 

రీ కృతే శే న్న (లె వింశత్యం 0శ .వి భాజిలే॥ 

క. విన్ఫృ తా శాలా నకుల సిర్షమా | 

చతుశ్శతీ కోషఘ్టకానాం ద్వా ప్తత్యనికా భవేత్ 1. 

ఆశాత్రయ సి సితెర్భది ః సార్ధమేవం పజాయలే |. 

కంర్యాద్ నర్భగృహాణరస్టా న్వషా స్వవితానితు।. 

కో శేతు షోడ ఫాం నాని తన్నా చతురోఒంశకాన్ 1 

భి త్రి ర్, ద్యాదశభిర్భాగై ర్ల రర్భాణా మితినిర్ల యః 9! 

చతుః మ్సపదః కారో $ మే | పాసాదనాయక'ః | 

కదే; ౩ డన భి _స్తస్య మభ్యే గర్భం ౦ (పక్ ల్పయిత్ 
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ద్విధాగవి సృ తాభిత్తిః కర్తవ్యా తన్య వాహ్యతః | 

చతుర్చింశం (భమంతీ స్యాత్ తస్యాః పంచప దాయ తా॥ 

వలఖీః కారయేత్ తద్యత్. దిగ్భా౫ము చతుర్ధ (వి | 

(పత్యంగం ద్విపదం కర్ణ శౌలావలభి కాంత శే॥ 

తచ్చ ద్యిపద ముద్దిష్టం జలమాన్తై పదార్థినే | 

పదై ర్యా దశభిర్దిక్షు చతసృవ్యవి మండపాన్॥ 

| పాసాదస్య |పకుర్వీత కర గ్ా విభూవీ.తాన్ | 

మూల పాసాద గర్భస్య కుర్వాద్ దార చతుష్టయమ్! 

విజయం తచ్చదిగ్భ బె సూ త్రమాన్దానుసారతః 

జలాంతరాణి ముర్వీతి (పత్యం పార్ళ ్ర మోరవి। 

బాహ్యాభి తింతు కుర్వీత భాగనై శేన సంమితామ్ | 

ఏవం విభజ్య కుర్వీత పురతోముఖ మండ సమ్ 

ఊర్ల (మానమధ ద్యంశం త తవీఠం చతుప్పదమ్ | 

మధ్య పాసాద జంఘాచ తద్వ చేవనముచ్చిశా॥ 

అతః పదైః కన్యా ద్వినా రాద. న్వసుణా శిఖరోన్నతిః | 

త స్యాశ్ళ ముఖ్య కుర్వీత హోడ ఫాంచగం తుభోదయమ్॥ 

తులోదయస్య మధ్యే డ్య సేదిబంఛం నహషంచకమ్ ! 

జంఘావాష్ట పదాకార్యా మభ్య చాసననపట్టికా॥ 

వహోమంతర పతంచ కర్తవ్యం (తిపదో[చ్చితమ్ | 

తులోదయస్యోప రిష్టాత్ |పమాణమథ కథ్యలే॥ 

చతుప్పుబేము కచ్లేషు కూటం పంచపదోదయమ్ । 

సవా పడస్య పాదోనా తిభిః పాద _సథాండకమ్। 

చం. దికా కలకో కేభం పాదేనై కేన కల్పయీత్ | 

(పత్యంగే తిలకా(స్త్యుంశా ఘంటాకలశ సంయుతాః॥!. 

మ'్యేతు వల ఖీశ్ళంగ మున్నతం న్లఖిః పదైః | 

“ఊర (త _స్తీలకానాంస్యా దురో ముంజరికాదశ్॥ 

విస్తారేణ పడాన్యూర్ల (౦ భ వేద్ ద్యాదశభాగికా 1. 

స-రధః వష్టాంశ నిసారో గ్రీనా పొదోన భాగికా॥ 

18 



14 భొరతీయ మహాళిల్పము 

అండకం సార్గభాగన చం దీకాభాగ ముచ్చితా | 

ద్యిపదః కలకో చాయ సద్య దె (బీజ పూర్వకమ్। 

విసారో మూూలమంజర్యాః కార్యః మోడ్ ఖిః పదైః। 

ఆ బ్బూయః స_పదశభిః స్మంధో నవపదః స్మృతః 

కార్యా న_ప్రలతోపేతా (పశసా మూలమంజిరీ | 

(గీవాన్య భాగికా భాగ ద్వయమామలసారకమ్! 

చం! దికా భాగ మేకం స్యాత్ ద్విప డాకలళ్ చితి! | 

ఉకాయామూలమం జర్యః (పాక్ పాసాడేమ తాసి(యమ్॥ 

కార్యో మహామకరాశ్చ చారుకర్మో పకోభి తాః | 

చాహ్యాభి లి నమాయు కం (పాసాదస్య వతుర్షి శమ్! 

నుల్ల చ్యాద్యం (పకుర్వీత యధథాకోభం విచక్షణః | 

సరగతళ్వారు రూపాడై్యు ర్విచితై YE శుభలత్ష మై ౯! 

విభూషయుత్. సింహక న్లైర్మల్ల చార్బద్యం మనోహర: | 

వలభీ తయ సంయు క్షం కర్లకూట చతుష్ట యమ్॥ 

య కాకోభం విధాత వ్యం (పాసాచేఒస్మిం శ్రివిప్ట panty సు 1 

వాసా శతపచేయాని మర్మాణ్యు కాని నరగతః॥ 

ఉత్సజ్య తాని యత్నేన పరిక ర్ళాాతకారయేత్. | 

(పాసాదంకార యితే (న ము క్తరూపం (తివిష్టపమ్॥ 

లభేకేవా యకో రాజ్యం పర] తా నంత్య మేవచ J 

కృత్యా! తివిప్ల పందివ్యం |పాసాడం పురభూవ ణమ్! 

వనేత్ (తివిష్ట వేతావద్ యావదాఖభూత నంప్లవమ్ । 

తస్యాం లేతు పశే త శే లయమాప్నోతి మానవఃః 

తా॥ దేవతలకు [వియమైన గివిప్టప మేరువుయొక్కం- లక్ష్య 

ణములను చెప్పుచున్నాడు. చతుర శ్ర |పచేశమును 20 భాగములు 
చేసి అందుశాల 6 భాగములును, డానియొక- నిర్ణమము 4 భాగము 

లును, ఇట్లు మూడు వెపుల చేయవలెను. 472 కోష్పములును, 

'భ|డములు కి డిశలయందును, 1కే భాగము చేయవ అను, రి దిక్కుల 



6వ భాగము 15 

యందును రి గర్భగ్భహములను రచించవ లెను. మూలను 16 భాగ 

ములును, దానిమధ్య గృహము 4 భాగములు గోడ 19 భాగము 

లును, ఇట్లు ఒకొక్క గర్భగ్భహమును రచించవలెను. నడుమ 

నున్న (పచేశమును 8-8 చొప్పున 64 భాగములు నాయక పాసాద 

మును రచించవ లెను. ఆ పాసాదమునకు మధ్య 4-4 చొప్పున 16 

భాగములు గర్భమున, గోడ 2 భా.లును, దానిచుట్టూ నలువైపుల 

[భవంతి 5 భాగములున తూర్పు మొదలగు నలుదిశలయందు 

వలభి 5 భాగములును, (పత్యంగము ఏ భాగములు, కర్ణ శాల వలభి 

మొక్క. లోపల రచించవ లెను. దానియొక్క విసారము £ భాగ 

ములు, జలమార్ల్షము శే భాగము నలుదిశలయందు. ముండపములు 

1515 భాగముల చొప్పున |పాసాదమునకు కల్పించవ లెను. 

ఆ మండపములు చక్కని వనితనముతో నుండవలెను. 

పథాన | పాసాదమునకు నలువైపుల దాస్టరములను కల్పించవ లెను. 

ఆ ద్యారములయందు భ|చ్రములను సూతముననునరించియే చేయ 

వలను. ముందుకు 'పెంచగాడదు. దాని కిరువై పుల (పత్యంగము 

లును జలమార్లములును కలిగియుం డవ ౯ను. వెలుపలి గోడ 

1 భాగము చేయవలెను. ఇట్లు విభజించి ముంను ముఖమండపమును 

రచించన లెను. విస్తారమునకు రెట్టింపు ఎత్తును చెప్పుచున్నాడు. 

40 భాగములు చేని వీఠము 4& భాగములు, వుధ్య పాసాదము యొక్క 

జంఘ & భాగములు, తరువాత నిస్తాఠమునకు రెట్టింపుతో శిఖరము 

యొక్క- యెత్తును చేయవలెను. దానియొక్క నడుమ దూలము 

వజకు యెత్తు 16 భాగములు దూలముమొక్కం- పె భాగమునకు 

నడుము 'వేదబంధము [ప నరముతోగాడ 2 భాగములు, జం 

8 భాగములు, దానిమధ్య పీఠపట్టికయును, దీనికి అంత రప తమును 

కలివి 8 భాగములు, దూలముయొక ప భాగమున రచించవలనిన 

విధమును చెప్పబోనుచున్నాడు. 



16 భారతీయ మహాోశీల్సను, 

కర్ణ ముల మొక్క్- విసారము 4 భాగములు యెతు 5 భాగ 
ల్ ఆ అలాల 

"ఉర న్ a ౮ ఎఎ లం _ “ భాగమ్కు అండకము కి భాగములు, చం|దెకి 

కొలశము 1 ఛో~ము, (పుత్యంగ మున తిలకములు శకి భాగములు, 

నుంటకలకములు కలిగియుండ న ఇను, మధ్యను వలభియొక్క- శీళి 
రము యుస్తు 7 భాగములు, నున. తిలకములమోాద ఉరోవుంజి' 
వీనారము 10 భాగములు, ఎత్తు 12 భాగములు, స్క-ం౦భకుట్టము Sp 

On యొక్క విస్తారము ర భాగములు, [గీవ శీ భాగము, అండకము 1 
భాగము, చందిక 1 భాగము, కలశము 2 భాగములు, బజపుూ రకమ 
అడే మాదిరి. మూలమంజరి మొక్కా వ సారము 16 భాగములు, 

ఎన్ 17 భాగములు, న్యం-ంథధము 9 భాగనులూ మూలమె౭జర్ 

యందు 7 లతలు నచించవ అను. (న 1 భాగము, ఆవులసారక్ము 

ఏ భాగములు, చండిక 1 భాగము, కలశము 2 భాగములు, ఇట్లు 

మూలపుంజరి పూర్వ పాసా వనముల యందు చెప్పబడినట్లు చక్కా గో 

రచం-చవ లెను, గో ప్ప మకి రయాపములను అందముగా లచించ 

వ లను, (సానాదము “మొన, నలుదిశలను వెలుపలినోడ రచించ 

వ లెను. మల్ల చవ్యాద్యమును న చకంగా రచించవ "లను. అంతటను 

చకూనిమాపములుసూ విచ్శితముగాను శుభలష్షణములతోను 

చేయవలను. 

మల్ల బూ ద్యమునకిం సింహక ర్ల ములను అందముగా రచించ 

వలెను. వలభి యనునవి కి కల్పించనలౌను. _ కర్ణకూటములు 
4 చేయన లెను. ఈ |పకారముగా తివిష్టప మేకునవును. రచించ 

వ లను, వా స్తుశ్రునందలి శతపదము అను భాగముల (పకారము 

చెప్పబడిన మర్భవేధయాపమగు వోవనములు లేకుండ మిక్కిలి 

సుందరముగా చేయవలెను. ఇట్లు తిలిప్ట పమును జేయిం-ది శేని 

వారికి కీరి. ర్రియును, రాజ్యమును, లభించును. ఇం లేశాక అట్ల మాన 

వుడు పరమేశ్యరుని యందు లీనమగును, 



రవ భాగము క్షే 

12. ,తివిష్ట పమెరువు 2వ పద్ధతి 
అపరాజిత 170వ నూ. 

శ్లో మందరన్వుచ నంస్థానే త హా వేతదవ నీచే | 
ళు థి i య 

ఖ్ (కే ఉరు మంజర్యో! ఏమా? నాఃకుముదోద్భవాః ॥ ౨9 
అ + 

భాం నే. న్్ | ॥ గ ల ఈనాం నో జా వైలాస నత్క-ర్ల శృంగం శిఖ రంమందా త్శకమ్ | 

తివిస్తపః సహమాఖ్య్యాచేః (వొనాదః సురవల్ల భః || 40 

తా! మందరమేరున్ర సుక్క భ|[దములయందు 28 ఉరో 

మంజరులను 2 చేసి కుముదను మొక్క పద్గతితో విమానములను 
| 

రచించి కర్తశ్శంగములను కెలాన మేరువున వేనినట్లును శిఖరము 
౯9 అ న్ా గం 

మందరమేరునవువ కను చేనినచో (తివిష్ట పమేరువగపసు. 

(అనుబంశసు 7, 8 పటములు చూడుడు.) 

భా గొ జి ర * «7 a ల 13. పృథిం జయదురుస్రు అక్షశుసు (సాంభారము) 

నమరాంగణ ఫీ7న అధ్యాయము. 

వో, యా సిని చే ననవుంక్ | ఫా ల క ఆభాభిగీ యతే సమ్యక్ |పాసాదః పృథిఏిజయః । 

కిన్న రాసురయ్లూ టై స్రర(ందిత। సురన త్తమైః ॥ 

చతుర శ్రీ, కృ లే స్మ తె దశభాగ విభాజతే | 

చతుర్భాగాభ వేచ్చాలా | సపాదాంశ వినిర్ద తా ॥ 

కర్గ శృంగ ద్వ్యయంకార్యం (పల్యేకం భాగవి _న్ఫృతం | 

పానోనవద నిపా్కాంతం। నఃవిలాంతర సంయుతం ॥ 

భాగ శ్చతుర్శి ర్లర్భః స్యాద్ భి_త్రీకార్యాతు భాగికా | 

(భవంతి కావీఛాశేన! బావ్యాభి త్తిశ్చ భాగికీ ॥ 

భా ద్వ యేనకుర్వీత దిక్త ఏయేఒన్యచతుస్కికామ్ | 

పురతోమండ పంకుర్యా। దుపెంత కర్ణళ భయా | 
f జజ — ఏవం విభాగానీ సంక ల్ప్య్య యథో భ్రైశం విచక్షణః? | 

మందర న్యేన కుర్వీత | కర్మకో భాంన మంతతః | 
3] 
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ఊర్వతోయక్ [పమాణంస్యాత్ తద స్యేహాభిధీయ తే | 

అధసాన్నాగ వీఠఃస్యాత్ (పమాణోన పదద్యయమ్ ॥ 

ఓ-=రకం భాగ పాదేన! తస్య మభ్యే నివేశయేత్ ! 

వీసారాద్ . దిగుణంచోర్థ( మానంభాగార్థ నంయు తమ్ |! 

ఊర్గ్య మానన్య మభ్యేస్యాత్ వట్స్పదాని బర్హణాదయః | 

వేది బంథశ్చతన్ను భ్యే క_ర్తవ్యఃసార్ధ భాగికః | 

తతో హీరకసంయునక్తా జంధూ పదచతుష్టయా | 

మేఖలాంతేర పతంచ కార్యంభాగార్ల సంమితమ్ ॥ 

భాగ ద్యయేన కర్తవ్యం వేదికా రాజవీరికా | 

చం; దావలోకం భాగన విదధీత విచక్షణః | 

కుర్యాత్ పదన్య పాదేన త తై వాసన పట్టకమ్ 

పదద్యయేన సాంశేన _నస్తంభమూర్థ్యం నివేవయ్త్ || 

అక్హ భాగేన కరిర్వీత। భరణం న్తంభ నిర్ణ కే f 

అర్థభా?న పట్టంచ చ్చాద్యం సార్ల పదాయతమ్ ॥ 

వసంత పట్టికా కార్యా తతో భాగార్థ నంమితా | 

ఊర్థ్వ మంతరప( తన్య (కారయెచ్చ యథా కమమ్) ॥ 

కుర్య్యాద్ (గీవాండ కలశం చం దికాభీః నమంబుధః |! 

ఉచ్యాాయంకర నృంగాణాం సారభాగం | పమాణతః ! ) ర్చి రభ ౧ (వమాణతః ॥ 

స్తంభ స్యూలేణ కర్తవ్యం! నష్ట శృంగం విచత్షమైః | 
కూటాని పంచకుర్వీత యథావత్ (వథమక్షితా ॥ 

(తీణి భూనూద్వ్యితీయాయాం | తృతీయా యాంతుకూటకో ప్ 

కుర్యాత్ తుల్య నముచ్బాయ। విస్తారం తచ్చమానతెః 

కన్లేక చ్లేతు కూటాని। భవం త్వేనం పృథజ్నన |! 

శుకనాసోన్న తిః కార్యా! సార్గ భాగ దగయంబుగో 2 ॥ 

స్యాదురొమంజరీ పూర్వా నష్ట శృంగన్య -చోపరి | 
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భాగం స పాదం కుర్వీత (గవాం నకలశొండకమ్ | 

ద్వి తియక్ళేంగ స్యోర్ధ్వ్రం న్యా దురోమంజరి కాపా | 

వి స్తీర్ణా చతురో భా గాన్ కార్యాపంచ పదోచ్చి9)ఆా 1 

సంధావరోవా హణగవా। చం దికాకల శె నహః | 

ఏలేపాంతు సము-్భాయః సార్థభాగం విధీయతే | 

ఉరఃశిఖర కాణ్యష్టా వేవం కుర్యా చ్చృతుర్ధి నమ్ 

తృతీయ కర్ణ శృంగన్య స్యాదూర్థ్యం మూలమంజరీ | 

సాభ చేత్ వట్పదో[వ్యా యా పద పంచక విస్భృతా | 

(తీపదస్యం౦ంధ విస్తారో దిషా న్యాచ్చ తస్బృపహ్వువి | 

కూశైశ్చే వివిధ న్యా రలం కుర్వీతమం జరీమ్ | 

అర్ధ భాగోచ్చి9 తా|గీఐ* సా సాష్టాంశ ద్వయ విసృతా | 

అండక స్య నముచ్బాోయ్య స్తీ 'భానోనపదం భవేత్ ॥ 

కర్పరంచార్గ భౌగన కలశ; పదముచ్చి తః 

ననభిః శిఖ పైర్యు క కక _ర్తవో్యోఒ యం సమంతత;ః॥ 

వేది బంధన్తు సరత క _ర్పవ్యః నత్రవా స్తువత్ | 

కుర్యా తే లేన వభా్శన కోలశౌన విశళోభనాన్ |] 

మంజరీ? పద తాగ తుల్యాః స సర్వత కారయీత్ ! . 

అండకాని భం త్ర చ త్యారింవన న్న పంచచ ॥ 

ఏవం విధం విధ తే తేయః _పాసాదంప్క థివిజయం | 

పృసీ(ం విజయకృ తే శ్నాం' నిర్జి తారిః స పార్థివః ॥ 
అన్యో=వికోశ్సి ద్ యః కుర్యాద్ వర్ణానాం భో కి మానితమ్ । 

సోఒవిసౌఖ్యమ వాప్నోతి పశా దం లే పరం పదమ్ ॥ 

తా॥ యక్ష కిన్నరసురానురులవే పొగడదగిన పృథివీజయ 

మేరున్రు యొక్క లశ్షణములను చెప్పుచున్నాడు, చతుర్మశ (వ చేశ 

మును 10 భాగములువేనీ శాల శ్రీ భాగములు నిర్ణమము 1¥ భాగము, 

శర ర్లశ్చంగములు రెంకును 1,1 భాగము విసారముతోను, నిర్ణమము 
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శీ భాగమును, శే భాగముచొప్పున జలమార్షముతోను రచించవ లెను, 
గర్భము ఉ భాగములు, గోడ 1 భాగము, భమంతిక 1 భాగము, 
వెలుపలి గోడ 1 భాగము, మజీయు మూాడునె పుల 2 భాగముల 

గోడయును, రచించి నలువై పులముందు మండ పములను అందముగా 

రచంచవలెను. ఇట్లు విభజించి మందరమేరనువలఅనే చక్కగా 
చేయవలెను. ఎత్తును చెప్పుచున్నాడు. [కింద నాగవీఠమును 2 
భాగములు చేయవలెను. హీరకము ఏ భాగము, నుధ్యన్క విసార 
మునకంు రెట్టింపు యెత్తున లేక 13 భాగము మధ్యమ పక్షము. 

1 దానిమధ్య వేదీ బంధము 14 భాగము, దానిపెన హీరక 

ముతో గూడ జంఘ 4 భాగములు, మేఖల అంతరప్మతము శే 

భాగము, వేదిక రాజవీఠము. 2 భాగములు, చం చావలోకము 1 
భాగము, వీఠ పట్టకము * భాగము, పెన స్తంభము 21 భాగములు? 

ఆ_స్తంఛముపై న భరణము శ్రే భాగము, పట్టము శే భాగము, ఛాద్యము 

14 భాగము, వనంత పట్టిక శ్రేభాగము, దానిపైన అంతరప్యతము క 

భాగము, (గీవు అండకము, కలశము, చం దికలతో నమానము 
గాను, కర్ణ శృంగ ముల యొక్క ముత్తు 13 భాగము, స్తంభ సూత్ర 

ముతో సమానముగా రోచించివ'లెను. శిఖరములేకుండ చేసి 5 
కూటములను రచించవ లెను ఇడి మొదటి అంత'స్తుయొక్క- విధానము. 
రెండవ యంత .స్తున కి కూటములును, మూడవ యంత స్తున 1 కూట 

మును, ఎత్తుతో సమానముగా. విస్తారముండునట్లు అన్ని కర్ణ ముల 
యందును కూటములు 9 రచించవ అను. కుకనాస యెత్తు ఓ భాగ 
ములు, శృంగములను రచించకవిడి చి పెట్టిన చోట ఉరోమంజరిని 
కల్పించవ లెను. ఉరోమంజరి యొక్క- విసారము 8 భాగములు, ఎత్తు 
కిక భాగములు, (గవ, న౮భాంధము, కలశము, అండకము, ఇవి 11 
భాగము, రెండవ శృంగ ముపెన నొకయురో మంజరి విసారము 4 
భాగములు, ఎత్తు.గ్ భాగములు, న్య-ంధము, అవరోహణము, గవ 
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చందిక, కలశము, ఇవి యన్నియును 1షే భాగము రచించవ లెను. 

ఉరఃశిఖరములు రి. ఇట్లు నలువె పుల రచించవ లెను. మూడవ కర 

శృంగము దమొక ౪ పెభాగమున మూలమంజరి వ్సారము ర్ భాగ 

ములు, ఎత్తు 6 భాగములు, స్కంధము యొక్క విసారము కి భాగ 
ములు, కట్టు నలువె ప వైపుల రచించవ లను. అ నేకవిధము మ్ములెన కూట 

ములలో మంజరిని అలంకారముగా చేయవలెను. (గీవ శ్రే భాగము, 
విస్తారము 2 94 భాగములు, అండకము 2% భాగములు, తల శ్రే భాగము, 

కలము 1 భాగము ఇట్లు 9 శిఖరములతో రచించవ లెను. వేదీ బంధము 
అంతటను శతవా స్తువ అనే చేయవలెను. ఆభాగములతోనే కలశము 
లును, మంజరులున్కు పద్ద ప్మతములయొక్క- చివరలతో సమాన 

ముగా అంతటను రచించవ లను. 45 అండకములు రచించవ లను. 

ఇట్లు పృథివిజయమను మేరున్రునెవరు రచించుచున్నారో వారు 

లొకమున జయమును ఐశ్యర మును పొందుటయేకాక అంతమున 

పరమపదమును పొందుచున్నారు. 

14. పృృథిు జయమెరువు 2వ పద్దతి (సాంధారము) 

అపరాజిత 170వ సూ 

శ్లో! తివిష పవ్య సంస్థానే తృదూ చేతదవస్థిలే ! 

[పరణ సర్వతో భ|దం క_ర్తవ్యంతు నవాండకమ్ | 41 

పృథిజయ_స్త దానామ క_ర్తవ్యః నర్వ కామదః | 

ఏకచ్చతంధ రా రాజ్యం తిన్య పృథ్యంచ శానతః ( 42 

తా॥ |తివిష్టప మేరువునందు |పరథములున్న చోట సర్వతో 
భ। దములును, 9 అండకములును, రచించిన చో పృథివీజయమగును, 

దీవిని రచించినవారు. లోకమున జయమును పొం సక చ్చ్భకాధి 

పత్యమును చేయుదారు. 

(అనుబంధము 9వ పటము చూడుడు 5) 

15. కతి భూషజమెరువు లక్షణము (సాంధారము) 

నవమురాంగణ 57వ అధ్యాయము, 
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శో అతఃపరం| పవ శ్యామ _పాసాదంక్షీ తి భూషణం | 

| అమ్మరై ర్వందితంన లై ద్ _నథాచాప్పర సాంగణెః | 

. చతురశ్రీ, కృతేశ్లే కే! దా్యాద శాంశ విభాజితే | 

భే పంచపదాని స్యుః కో గౌకార్యం పద్య తయమ్ | 

గ ర్భంహోడశభి ర్ళా గై స్తన్య కుర్యా ద్విచక్షణః | 

క_ర్తవ్యాపద వింశ త్యా కేందభి తిః సమంతతః ॥ 

_పాసాదస్యాన్య కర్తవ్యా | భమణేతు వదద్భ్గయమ్ | 
పదికా బాహ్యాభి తిః స్యాద్! ది(పదోభ ద నిర్లమః | 

జలాంతేరంతు భాగ స్తు గవాక్షకాః | 

భ| చాణాం మధ్యతః పంచ [పకాశాః సువమునోరమాః | 

'బాహ్మోావిందం (పకుర్వీత। -వేదీ జాల విభూవీతమ్ | 

తస్యోపరిష్టాత్. కంర్తీ(త మాల్య్ళోచ్చా యం నుశోభనమ్ ॥ 

ఊర మానమథ |బూమః [పాసాబేవ్షీతి భావో | 

ఖుఠకంతన్య కురీ(త। (తిపదంవీఠళ సంయుతం ॥ 

అసో! చాయ స్తతః సార్ష (పదాఃస్నాత్ ) పంచవింశతి: | 

ఏ తళ భ్యతు వశభిః తయ | 

రేఖా పంచదశాంతా స్యాత్ న్య్థాంథభ శీర్షం ప దార్ధకమ్ | 

వేదీ బంధ స్తు క_ర్హన్యః సార్గ భాగద్భయంబుభై ః ॥ 

జంఘా పుడ్భాగి కొ ్ చ్యాయా! భాగాన్టైనాసనః ఫుభః | 

మేఖలాం తరప్మతంచ పడే నె శేనకారయెత్ ॥ 

కార్యాచతుమ్కి- కా సంచ విస్తారా తిపదోచ్చి” తా | 

తదూర్ధ్యతః [కమః కార్యో ద్విపదోఒన్యోఒధికం పదమ్ I 

భామయకః పంచ కర్తవ్యా న్యూనాస్తాశ్ళ యథో_త్తరమ్ | 

(పథమాభూామికా కార్యా సార్థ భాగ తయంబుధై ః || 

(ది భాగస్తు గవాక్షః 9) ॥ 

సపాదాస్తు [తయోభాగా ద్వితీయా సముదాహృ తా । 

తృతీయా తి పదాకార్యా పాదోన తీ పదా సరా ॥ 
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భాగ ద్వ యేనసాన్టన పంచమ భూమి వివ్య లే 

పాదహీన పదంగీవా సపాద పద మండకమ్ ॥ 

చందికా ఫాగ మేకం స్యాత్ పద ప్మతనిభాళుభా | 

(తిపదం కలకం విద్యాన్మాతులుంగ సమనిగతమ్ | 

[చావడం నాగరంవావి వారాటం వాస్తుకోభనం | 

యదేకం వాంధితంక' ర్తుః। త దూపంతం న. | 

నానా ఫకారెఃన్తం ఖై నె స్స నానాభావణ భూమీ తై & § 

కలె: పద్మ ప స్ శ్చ సా రెకే కే శ్పోపకోభితక్॥ 

కృ(తిమగా నయు వాళ్ శ్వృం|ద శాలాభి రన్వితం । 

మకర్యగా న సంయుశ్తై సోగగై ర్హశ్షణా నే | 

కేణాత్ కోై మై.ర్విచ్చిలై కు రూ పెశ్చితైెశ్చ కోభితమ్ | 

కర్న రమ్యం (కుర్వీత! యభథావద్ విత్తవి సృతమ్ | 

నుణనాన్ నృపతిర్య ద్వద్ భూప యి త్యాఖిలం మహీం |} 

మతిం విభాహయల్యేవం (పానాదః కీతిభావణః | 

దవ్యేము రేణుసంఖ్యాయా సుభాయావమ వీయావతీ | 

తావద్యుగ సహస్రాణి! కన్తా శివ పదే వసేత్ | 

తా అప్పరోంగన లచేతను దేవతల చేతను స్తుతింపబడుచున్న 

శ్నీతభూవణ మేరువు యొక్క లక్షణమును చెప్పుచున్నాడు. చతుర శ 

(పదేశమును 12 భాగములుచేని ఛభ్యదము 5 భాగములు, కోణము 

కి భాగములు, గర్భము 4.4. చొప్పున 16 భాగములు, దానిచుట్టును 

కందము అనుగోడ 1 భాగము, (భమలణి ౨ భాగములు వెలుపలిగోడ 

1 భాగమును భ| దముయొక ్క- నిరమము ౫ భాగములు, జల 

మార్లము శ భాగము గవాత్షులు భదములకు మధ్యనుండి 5 

చక్కొ-గావేసి వెలుపల అవిందమును రచించవలెను. వేడియును 

జాలకములును కలిగి యుండవలెను. డానిసెన తోరణమును సుందర 

ముగా నిర్మించవ లెను. ఎత్తును చెప్పుచున్నాడు. కీ శ్రముతో శవా 
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ఖురమును కి భాగములు వేయవపను, మొ త్రము యెత్తు &కక్డే 

భాగములు, ఇందులో మధ్య 10 భాగములు దూలముయమొక్యా 

చౌ చె ఫాగమువజరకు. శేఖ 15 భాగములు స్యాంధము యొక తల శ్రే 

ఫాగము, వేదీ బంధము 943 భాగములు, జంఘ 6 భాగములు దాని 

మొక్క వీఠము 4 స్తా భాగము, మేఖల అంతరష్మ తను కలని 1 భాగము 

ఇట్లు నాలుగు స్తంభములను గచించన లెను. విసారము 5 భాగములు, 
ఎత్తు లి భాగములు కలిగియుండవ తను. ఆ]; పెన కప్పు 2 భాగముల్ము 

ఆ కప్పయెన వీఠము 1 భాగము, ఇట్లు 5 అంతస్తులు చేయవలెను, 
ఒ కొక అంత స్తునకు శే భాగము త గించుచుండవన లెను, ముదటి 

అంతస్తు కిక భాగములు, నెండవ అంతస్తు కశ భాగములు మూడవ 

అంత స్తు కి భాగములు, నాలుగవ అంతస్తు 2¥ భాగములు, అయిదవ 
అంతస్తు 94 భాగములు, గవ శ భాగము, అండకము 1: భాగము, 
చం) దిక 1 భాగము పద్మ పత్రముతో సమానముగా నుండవ లెను, 

కలనము 8 భాగములు మాదీ ఫలమువఅె నుండవలెను. (చావిడము 
గాసి నాగరముగాని, వరాటముగాని మజియ్ పద్దతిమైనను యజ 
మానుని కోరిక [ప్రకారము చేయవచ్చును, స్తంభమేల నేక విధములు 

గానుఅలంకారముల నేక విధములుగాను, చేయవచ్చును, కలశములు; 

పద్భ ప్మతములు, రీ రోమములు, కృతిమ గాసములుగా రచింపబడిన 

చంద శొలలు, మకరముల నోటినుండి వెలువడినట్టు తోరణములు, 
“మాలలయందు శాలలు, విచ్శితరాపములు, మొదలగు వానితో 

సౌందర్యముగా రచించినట్లయిన శ్షితిభూపణ మేరువగును. దీనిని 

నిర్మించినారు అనేశయుగములు శివసాన్నిధ్యమున నుందురు, 

16. క్షితి భూషణమెరువు 2న పద్ధతి (సాంధారము) 
అపరాజిత 170వ సూ 

తో ఛం ేఒష్టభా వభ క్లేచ భిత్తీగర్భ భమంతీకాః | 
ద్విఫాగశళ్చ భ వేత్కర్లో, భద్రం భాగచతుష్టయమ్ | 43 
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నిర్ణతంచార్ల భాశన కోళ్లేస్వ్యాదుడ కాంతరమ్ | 

కన్చేచనందికా కార్యా శిఖరం'వై విమానజమ్ | 44 

పంచాండకంభో పెచ్చృంగం ఘుంటాకలశ భూమీతమ్ | 

నీంహా కర్ణాత్మకం భదం పృథభావణ సంజ్ఞ కః | 45 

తా॥ చతుర్మశ (ప దేశమును రి భాగములుచేసి గోడ, గర్భము 

(ఛమంతిక, అనునవి కల్పీంచవ లెను అనగా గర్భము రీ భాగములు, 

చుట్టూ గోడ 1 భాగము, (భమంతిక 1 భాగము భవము త ఛా 

ములు, కర్ణము 2 భాగములు, భదమునకు నిర్ణమము శ భాగము, 

కర్ణమున జలనూర్షమున' రచించవలెను, మజియు కర్ణమున నందిని 

రచించవ లను. శిఖరము విమాన పద్ధతితో రచచించవ అను. శిఖరము 

నకు 5 అండకములును, ఘంట, కలశము, అనువానిని రచించవ లను. 

భఛ్మదమునందు సింహకర్షములను రచించవ లెను దీనిని శీతి భూవణ 

ముందురు, 

17. సర్వతో భదమెరువు లక్షణము 

సమరాంగణ 57వ అధ్యాయము. 

వో సంస్థానం సర్వతోభ చ స్యాధునా పరికీర్య్యలే | 

చతుర శ్రీ, కృతం శై తం విభజేద్ దశభిఃపడెః॥ 

త త్రగర్భోభ వేతానత్ యావత్ స్యాద్ (బహ్మ్ణః పవమ్। 

గర్భగేహోద్ (ఛమంశీచ! భి త్తిశ్చేతి పదంపదమ్ | 

'భాగహకు-న భ్మదంస్యాత్ సార్గభాగ వినిర్లతమ్ | 

కర్ణం ది(భాగికం కుర్యాత్ |! జలమార్ల సమన్వితమ్ | 

పదపాదస్య పాచేన విసారోజల వర్త డో! 

య శై కమేన భ్మదంస్యా! చ్చారున్తం ఖైరలంకృతమ్ ॥ 

సంమోద దంస్యాత్ తద్ వస్తు ధనధాన్య సుఖావహమ్ ! 

చతురి, రిం స్నతం థా” సారభాగ వినిరతమ్ ॥ 
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విస్తారాద్ దిగుణశ్చాన్య సమ్మువ్భాయః (ప్రకీర్తితః ॥ 

కుంభ కంభాగికం కుర్యాద్ భాగార్టేనను సూరకమ్ | 

భాగ పాచేన కుర్తీ(త। తత శ్చాంతర పతకమ్ | 

మేఖలాయాః సము చాయ మర్గభాగన కారయేత్ | 

చతుర్భాగోన్న తాజంఘా| (తాసకింకిణి కాన్వి తా ॥ 

పదంపాద విహీనంస్యాత్ | శీర్ష స్టానేమ పీ*రకమ్ | 

మేఖలాంతర ప్మతంచ!। పచాన్ధేన 'సము(చ్భితమ్ | 

(తిభాగ వినతంకుర్యాత్ భాగ చం డదావలోకనమ్! 

ణజార్ల ( మాసనపట్ల్టస్య _న్హంభంకుర్యాత్ పదద్య్యయమ్ || 

హీర గహణ శీర్షంచ! పాదేనైశేన కారయేత్ | 

ఛాణేనై బ్ కుర్వీత పట్లవిండం విచక్షణః | 

ద్వి పదంఛాద్య విస్తారం తదస్ధైన సమున్నతమ్ ॥ 

జఠరం చాహ్య్యసీ మాచ భిత్తయ శ్నాంధ కారికా |! 

జంఘో త్పేధశ్చ కర్ణశ్చ మంధరన్య యథా భవేత్ | 

కో శేషు రథికాః కా-ర్యాః కలనాం తాః పద్మత్రయమ్ if 

ది(తీయా దిగపదోచ్చాయా! రథి కాపరికి రి త | 

ఉ|చ్చాయః సింహకర్ణ స్య (పధమస్య పదత్రయమ్॥ 

పడ దయం ద్యితియస్య తత ఏవ సమున్న తిః! 

శృంగణాం స్యాన్నిథః శేపో! భాగంప యథో త్తరమ్ ॥ 

భాగాన్ క్ సవో చరం కుర్యా బ్భెఖరం వి _సృృతంతు పట్ + 

అర్ధ భానో, చితా |. క్వా స్యా దేకం భాగ మండకమ్ ॥ 

చం దికార్ల ప చేనస్యాల్ సార్గంతు కొలశేః పదమ్ | 

మం నీ? పద్నప, తానో తుల్యాః సర్య(తకారయేత్ | 

అధసాద్ భభ వీఠంతు వాస్తుపాచేన శోభనమ్ | 

యః కరా(త్ న సగ్యతోభ, దం సరగ్ధలక్షణ నంయుతమ్ | 

జయ క్రీ రాయే తస్య లభ తే పరమంపదమ్ | 
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తా! చతుర శ (పచెశమును 10 భాగములుచేసీ మధ్య 

గర్భము 4 భాగములు గోడ 1 భాగము, (భమంతి 1 భాగము, 

నెలుపలిగోడ 1 భాగము చేయవలెను, భ్మదము 6 భాగములు, 

నిర్షమము 1కే భాగము, కర్ణము 2 భాగములు, జలమార్షముతో కూడ 

నుండవలెను. జలమార్షము $ భాగము చేయవలెను, భ|దము 

చక్కని స్తంభములతోనలంకారముగా చేయవ లెను, భ| దము ముందు 

పన భదముయొక క వీసారము 4 భాగములు, దానిని వెలుపలి 

గర్భుముగా డెలిసికొనవ లెను. దానియొక్క విసారమునకు శెట్టింపుగా 

మెత్తును చేయవలెను. కుంభము 1 భాగము, మసూరకము శ్ర 

భాగము, అంతరప తము 4 భాగము, మేఖల శే భాగము, జంఘ కీ 

భాగములు, కదలునట్టి మువ్వలతో నుండవలను, హీరకము క 

భాగము, మేఖల అంతఠప్మతము 3 భాగము, వఠిపు కీ భాగములు, 

చం చావలోకనము 1 ఇ బాగము ఆనన పట్టము దమొక చె న_స్తంభము 

2 భాగములు, హీర గహణ శీర్ష ము 1 భాగము, పట్టము 1 భాగము? 

ఇాద్యముమొక్క- విసారము శిభాగములు, అందులో సగను యొత్తును 

చేయవ లెను, గర్భముయొక్క- వెలుపల గోడలును అంధశారిక 

యును రచించన అను. జంఘ మొక్కా యెత్తు కర్ణములు మందరమువ లె 

చేయన లెను. మాలలయందు రథికలను రచించవ లను. ఆరధథికలు 

కలశముతో సహ శి భాగములుండవ'లెను, ఆపెన రథికలు యెత్తు 

కలశములతో కూడ ఏ2 భాగములు, మొదటి సింహకర్ణము యొక్క 

యెత్తు క భాగములు, శెండవ సింహకర్థము యొక్క యెత్తు 2 

భాగములు, శృంగములు శలేకున్నప్పుడు దానిశ్నైపను 1 భాగము, 

ఆపెన శిఖరము 7 భాగములు శిఖరముమొక్కం- ఏసారము 6 ఫాగ 

ములు, (గీవ క్లే భాగము, యెత్తు. అండకము 1 భాగము, నం దిక 

౩ భాగము, కలశము 1శ్తే భాగము, పద్మషత్రము దమొక్కు- సె భాగ 

ముతో నమానముగానంతటను నుంజరులను రచించవ లెను, చానికి 
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దిగువ[భ[ ద పీఠమును వాస్తు భాగముల్యపకారము చక్కగా జేయ 

వలెను. ఈ సర్వతో భ్మదమును 5 అంతస్తులతోను నమ_స్తమైన 

En లక్ష్షణములతో నిరి శ్రంచినవారు జయ శ్రీని పొందుటయీకాక 

భగవత్ సాన్నిధ్యము లభించును, 

విశ్వకర్మ [ఈశ శల 6. 

న్లో షోడ శౌ్యస్ర్రుక సంయుకో నానాహాప సమన్తతః |] వ 

అనేక శిఖర_స్తద్యత్ నర్భతోభ|ద ఉచ్యతే | 

చం దశాలా నమోశేతో విజ్రేయః పంచభూమికః ॥ 8 

(తింశ ద్భిర్నందనః |ప్రోకుః నర్వ తోభ్మద క స్తథా 1 10 

18. సర తో భ(దమెరువు 2వ పద్దతి 
అపరాజిత 170వ సూ, 

శ్లో! పృథ్వీ భూవణ నంస్థాచే త| దూ వేత దవస్టి తే | 

ఉరఃశృంగంతతో భ|చే కర్తవ్యంచ విమానజమ్ 1 4 

రథోద్ల మున్తదేచ స్వరూపోలక్షణాన్వితః | 

సర్వతో భ్మదనా మాసౌ సర్వకల్యాణ కారకః | 4 

తా॥ పృథ్యీ భూపణ మేరువ్రునందు భ్మాదమునందు ఉర 

వృంగమును రచించి విమానమును చేయవలెను. ఆపైన రథవ 

లకు లక్షణ ముక్తముగా. నిక్మించినచో సర్వతోభ్మద మేరునగున 

ఇదిసమ న కల్యాణములను కలిగించును, 

19. సరతొభ[ద మెరువు 3వ పద్ధతి 

నమరాంగణ 55వ అధ్యాయము. 

న్లో, ఇదాంం సనరగతోభ। దః (పాసాదః పరికీ_ర్హ్యే | 

నస్వాత్ పుడ్వింశ తింహస్తాన్ పరమఃపరిమాణతః | 

GE 

ఊఉ తొ జళరం బాహ్యా ఏీవూ-చ! భి తయో హ్యంధశకారికాః (| 

జంఫకో న్చేవన్మ కచ యథామేరో స్తథా స్మృతాః 

తశ న భ।దవిన్నారైః కార్యోభాగార్థ నిర్దతః | { 
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రథికె కా చతుర్భాగా తతఃసార్థ ద్వ్యిభాగికా | 

తాసాం పరస్పరంజేయో। భాగ భాగం విధీయతే | £6 

వడ్భాగాద్ విస్తృతం కార్యం నిఖరం స్త మోచ్చితమ్ | 

పడ్భృర్ష శభిర్భా?ః న్యాన్మూలజా న్థాంధ వి స్బృతిః | 97 

(వార్ల భాగముల్సేధా దండకం భాగము(చ్చితమ్ | 

మూలసూ(తాను సారణ చ్చేదః సంయుజ్య లే తథా ॥ 28 

అస్య రేఖాతథా కార్యా సరగ శౌయః పసాధనీ | 

'మేరోరన్యచ వృంగాణ సింహక రె ర్విభూమ యెత్ ॥ 29 

మంజరీం పద్మకోశా[గ తుల్యాంన ర్య తకార యేత్ | 

జయంల క్ర్మీంయకః కీ రిం సర్యాణీష్ట ఫలాని-చ | ల 

కరోతి సర్యత భదం నర్భతోభ|దకః | కృతః ॥ 

"తా॥ విసారము 96 హస్తములు గ రృ ము వెలుపలి 

[వ చేశము, గోడలు, అంధకారికులు, జంఫఘ, కర్ణములు, అన్నియును 

మేరువువలెనే చేయవలెను. భ|దముకూడ అటులనే చేసి దాని 

యొక్క నిరమము శ్ర భాగము చేయవలెను. మొదటి రథిక 4 భాగ 

ములును, శెండవ రధిక 24 భాగములు తరువాత రధికలు 1.1 

భాగము మాతమే వేయవలెను. శిఖరముమొక్క- విసారము 6 

భాగములు, ఎత్తు 7 భాగములు, మూలమంజరి మొక్కా విస్తారము 

10 భాగములును, ఎత్తు 11 భాగములును చేయవలెను. న్యం-ంధము 

యొక్క- విసారము 6 భాగములు చేయవలెను. [పథాన స్నూతము 

ననునరించి భాగములు చేయవలెను. లేఖను మూలస్తూత |పకారము 

చేయవలెను. ఈ మేరువు యొక్క- శిఖరములు సీంహకర్ణ ములతో 

నుండవలెను. పదకోశము యొక్క చివరతో సమానముగా అన్ని 

మంజరులను రచించవలెను. ఇట్లు ఠచించినవారికి జయమును, 

లక్షీ ్మీయును, యశస్సును, క్రీర్రియన్కు నమస్త్వమెన కోరికలు 

ఫలించుటయును, కలుగును, 
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సమరాంగణ రితివ అధ్యాయము. 

న్లో పం-చభూాః సర్వతో భదో భ|దళెలా విభూపి.తః। 

అనేక శిఖ రా కీర ః క_ర్తవ్యః (పచురాండకః || 

హస్తాంస్తునందన (న్రింళత్ సర్వతో భద వవచ | గి 

నమశాం. 68 అ, 0 శ్లో॥ 

తా॥ అయిదంతస్తులును భ్మదశాలయను అనేక శిఖరములును 

అండకనులతో |పకాశించునది సర్వతో భ|దము, 

20. విమానమెరువు లక్షణము 
సమశాంగణ 57న అధ్యాయము, 

క్లో] (బూమోవిమాన సంజ్ఞ్ఞన్య (పాసాదస్యాధ లక్షణమ్ | 

గణగంధర్వజుష్టస్య వల్ల భన్య దివస్పళలేః | 

చతురశ్రీ, కృళే శే లే శతధ్యాప విభాజితే | 

ఏమానం విభజేత్ _పాజ్టః! [శేయః పుష్టిసుఖావహమ్ | 

భద ఛశ్చతుర్భి స్తం కుర్యాత్ | కర్ష్యపాగ్గివ వై సవా! 

విస్తారార్టంభ వే ద్లర్భో। యచ్భేషంతే నభిత్తయః | 

(తింశదాస్తో మతో జ్యేఫ్టో। మధ్యమఃపంచ వింశతిః॥ 

కనియాం్తు విథాతవ్యాః హోడశో౬ వేళ వింశతిః | 

జాతీ శుద్ధోభ చేచేకో మంజరీ భీ స్తథాపరః [ 

మిశికచ్చ విమానన్య! తై *విధ్యమితి క్రీర్మితమ్ | 
జ్యేగ్గోమి శక నిరా కే నర్వః కెలాన వద్భవేత్ | 

మధ్యమో జాతి శుద్దస్తు; మంజరీభిర్వి వర్ణి తః | 

కనీయాంశ్చ విధాతవ్యో మంజరీ భీరలంకృతః |] 

కర్లప్రాగ్టీ వ విస్తార కర్తవ్యో భాగసమ్మితః | 
భాగార్గంక్షభణా కార్యా యచ్చేషం తచ్చ కర్ణవత్. | 

భాగస్యా నేన కుర్వీత తస్మాద్ భదన్య నిర్షమమ్ | 
మికకస్య చతుర్భాగః _పాగ్టీ%వో విస్త రేణతు! 
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మూలసూ, తానుసారేణ పార్శ్గ్య యోః పదికౌరథా। 

ఊర్జ్వ్యమానం విమానన్య యథావదథ కధ్య లే | 

ద్యిపదం పీఠమాఖ్యాతం। కిన్నరెరుప శోభితిమ్ | 

సంధంయావచ్చ భాగానాం దాగవింశ తిరదాహృ తా | 

"వేద్ బంధ స్తు క రృవ్యః। నార్ధ భాగ దర్థయంభ వేత్ | 

చతుర్భానోఒత.. - ఛాద్యా! భాగాన్టైన సకిన్నరా ॥ 

మేఖలాంతర ప్యతంచ;। పద మేకం నమున్నతమ్ | 

రూపాణి జంఘాగా| తేస్యుః। వ్యోమ చారి ణావ్ | 

రధకే_స్తరమే కాతన్య మభ్యే (స్యా) న్మకర (గ్రాసభూవీతా। 
మల్లి కా తోరణై శ్చారు ఫఘుంటాబావుర కిన్నశై ః ॥ 

ఊర్ధ్వం తులా ప్రమాణస్య చతుర్భామం పుథమతః | 

జంఘాద్య భూమికాయాంతు చతుర్భాగ సమున్న తా ॥ 

సార్ల తీభాగాత( పరావిసారా సార్ధభాగికీ నంశేపః | 

(పథమతోఒస్యాః కలతాంతే పదంభ వేత్ ॥ 

తృతీయా (తిపదాకార్యా సపాదపద విన్ఫృతా | 

పదాన్దేనతు సంశ్నేప _స్తన్యాః కార్యోవీచక్ష లై: | 

చతుర్ధీ (లీపదాకార్యా! భూమి రేఖల లయాసహా | 

లలి తామంజరీఖిన నీలోత్పల దలాకృతిః |] 

నీమ్నుః పంచగుణం సూతం కేఖాంతం తత వర్తయేత్ | 
వ్యాన హవసమ మా్యాతా। ప్రవేశః (పథమాభువః ॥ 

తతొ ఒర్ధ వృద్ధి వృద్టాద్వా వన్య స్తుర్యస్తు తత్సమః | 
పదార్థం వేదికో ల్పేథాద్ విసారాత్ పంచభాగికీ | 
(గ(వాపదోన భాగంస్యాత్. సపాదంఫాగ మండకమ్ । 

కంకతీ భలరూపంచ' మందారకుసు మాక్ళతిః ॥ 

చం| దికా | వయా తుల్యా కలకోద్వి పదోన్న తః | 

విమానంఛంద కం కుర్యాత్. నర్యలక్షణ సంయుతమ్ | 
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అశ్వ మేథ (పధానైైగ్య దిస్టేః (కతుశ తై ర్భ వేత్ 1 

తజీశేన వివూనేన ఫలమావ్నోతిమానవః | 

-తా॥| విమాన మేరువు యుక్యా లశ్షణమును చెప్పుచున్నాడు: 

చతుర శ [వ బేశమును 10.10 భాగములునేసి నాలుగు భద్రము 

లును కర్ణ ములును (పాగ్టీ 9వములును చేయవ ను. విసారములో 

నగము గర్భమును; మిగిలినది గోడయును. ఉత్తమము 80 భాగ 

ములు, మధ్యమము 95 భాగములు అధమము 16. మొదలు 21 

వణుకు, జాతి ళుద్దముగా నిర్మించుట మొదటిపద్ధతి. మంజరులతో 

రచించుట రెండవ పద్దతి. విమానమునందు ఆరెండు విధములైన 

పనులను కలుపుట మూడవపద్ధతి. మి(శజాతి యందును కైలాన 

మేరువు మొక్క- లక్షణములతో రచించుట మొదటి తరగతి. ఒక్కూ పే 

జాతిపనిచేసి మంజరి లేకుం జెనేని మధ్యమతరగ తి. మంజరితో అలం 

కారముగా చేయుట అధమ తరగతి. కర్ణ పానీ) వముల విసారము 1 

భాగము వీభణ 3 భాగము, మిగిలినది కర్థమువ లె రచించవ లెను, 

భ దముేమొక స నిర్ష్రమము ఎ భాగము, మి శేజాతి (పాసాదమునందు 

(పొన్షీ వము మమొక్క విస్తారము $ భాగములు, పథానసూూ తము 

ననునరించి యిరునె పుల రథములు 1.1 భాగము, ఎత్తును చెప్పు 

చున్నాడు. అథిస్టానము 2 భాగములు కిన్నరగణములో నుండవ 

లెను. నగ్రాంధము ... భాగములు మొత్తము 22 భాగములు, వేద్ 

బంధము 8కే భాగములు మొదట్ జంఘ 4 భాగములు, శే భాగము 

కిన్నరులతో నుండవలెను. మేఖల అంతరప్మతము 1 భాగము, 

ఆ_స్తంభమునందు ౫గన-చరులును రథికులును ఉండవలెను. స్తంభము 

మొకళా నశుమ 1 భాగము మకరములచే [మింగబడినట్లుండ వ లెను, 

మట్లెపూవుల మొక్కా దండలును సుందరమైన ఘంటలును చామర 

ములు ధరించిన కిన్నరులును దూలముమొక్క- మై భాగము వబకు 

నాలుగు అంత స్తులును క ల్పీంచవ లెను, మొదటి జంఘు ఉ భాగముల 
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యెత్తు. శెండన జంఘ వీసారము 13 భాగము మొదటినుండి చివరకు 

తగ్గుచు కలశ ముమయొక్క_ చివర 1 భాగముండవ అను. ఎత్తు కిక భాగ 

ములు మూడవ జంఘు విసారము 14 భాగము, అదియును 

వరుసగా తగ్గుచు చివర శ్రే భౌగముండవ లెను, ఎత్తు క భాగములు, 

నాలుగవ జంను యెత్తు కీ భాగములు అంత స్తు మేఖలతో నహితము, 

చక్కని మంజరులును, ఆ మంజరులు సీలోత్పలదలములవ తె నుండ 

వలెను. విస్తారమునకు 5 శెట్టుగల సూ తములతో శేఖయొక్క- సె 
భాగమున గుం|డముగా జేయవ అను, వ్యాసముమొక్క- సమాన 
ముతో మొదటి అంతస్తును చేయవలెను, _శెండవ అంత స్తున అర్థ 
భాగమువృద్ధి చేయన లెను. మూడవ అంతస్తు ఇంకొక అర్హ 
భాగమువృద్ధి చేయవలెను. నాలుగవ అంతస్తు సమముగా నుండ 

వలెను. వేదిక శే భాగము, విస్తారము ర్ ఫాగములు, (గవ శీ భాగము, 

అండకము 14 భాగము, కంకతీఫలమువ ఆ నుండవలెను. మందార 

పుష్పమువ లెను రచించవలెను చందిక (గీవతో నమానముగా 
నుండవలెను. కలశము జి భాగములు, ఈ విమాన మేరునును లక్షణ 

యు క్షముగా రచించి రేని అశమేధములు నూరు చేసిన ఫలమును 
దీనివలన పొందుదురు, అధిసానముపెన 22 భాగములుండవ లెను, 

(అనుబంధము 11వ పటము చూడుడు) 

21. విమానమేరువు 2వ పరతి 
సమరాంగణ కక్వ అభ్యాయము. 
శా! చతురశ్తీ, కృలే శ్రే లే విభాగ శతభాజితే ॥ 81 

విమానం విభ జేత్ (సాక: శ్రీ, యః పుస్టి సుఖావనామ్ | 

భై )శ్చతుర్భిన్తక్ కుర్యాత్ కర్ణ్మవాగ్టీవ క్రైస్తథా 1. 82 
పంచభూమి ర్భృవ ల్యేష యదివ్నాతి విధాభవేత్ | 

హస్తాన్తింశ దృ వేజ్లేఫ్రో మధ్యమఃపంచ వింశతి: | 9 

స్యాచేక వింశతి ర్ల సాత్ కనీయాన్ షోడ శాధవా | 

జాతి శుద్ధోభ వేచేకో నుంజర్యా వైపరోభవేత్ | 84 
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వి శకోఒన్యో విమానానా మితిసంఖ్యా తిధోదితా 

జ్యేష్టోమ్మి శక నిర్మాణః నచశె లాన భ్మదకృత్ | 

మధ్య మోజాళతి ముద్ద; ద్ధఃస్యాత్ కసీయాన్ మంజరీయుతః ! 

పంచభాగ యుతం భం విసారేణ (పరీర్శి 8. తమ్ ॥ 

కర ర పాగ్టీవ విసారః కర్తవ్యో భాగనమ్మితః | 

| భాగార్లం మ్షోభ ణేకార్యం తలిపంతు జలాంతరమ్ |! 

గు_ప్పకర్ణంతు క _ర్హవ్యం యదిచ్చేల్ల క్షిణా స్వితమ్ | 

తస్మాద్ భదన్య నిషూూ-శం భాణేనై శేన కారయేత్ ॥ 

మి శకన్య చతుర్భాగం భ్మదంకుర్యా ద్విచక్షణః | 

పంచ భాగోచ్చిి తా జంఘా ఖురవిండిక యానహ॥ 

ద్వి భాగారథికా రా భూమిఃస్యాచ్చతురంశ కా 

ద్వితీయార్థాంశహీ హీనాచ।! తృతీయా భూమిరిష్య లే | 

చతుర్ధీ తుుతి భిర్భాగై_ రర్ధ హినాతుపంచమి | 

ఉదయోభూమికాయా యః కూటం కుర్యాత్. తదర్గత? |] 

అస్టైనకుంభికాం కుర్యా దుచ్భాలక సమన్వి తామ్ | 

ఊర్ద్వ భూమిస్తు పంచమ్యా వేదికా భాగముచ్చి 9 ఆ 

ఘంటాప డ్భాగ విసారా కార్యాభాగ ద్వయోచ్చి?తా | 

ఫఘంటో క్పేధం గిభిర్భాగై ర్విభ జేత్ తదనంతరమ్ | 

భాగికాని (కుర్వీత కంఠనీర్రాండ కానిచ | 

భాగం కంఠ ప దేశఃస్యా దండ కానాం నముచ్చి+తిః |] 

ఘంటా శ్లేన వ్ధాతవ్యా ద్విభాగాకలశోచ్చి "తిః 

సూరెసినాదికం నర్యం కర్తవ్యం పూర్వ్యవత్ తథా | 

భ| గంమనోరమై సహ! నింహక చ్లే రిభూవలయేత్ | 

పంచవ్యానేన సూ, కేణ ఇ పద్మకోళం నమాలిఖేత్ 1 

లతా దయోభవేచేపాం లతాభి స్తం (పకల్ప యే తీ | 

మిశ్రకోమి|శి త్రైరంగాః। శుద్ధఃస్యాద్ భూమికా న్వితః | 

తిర 
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తా! మొదటి పద్ధతికిని తీనికిని అన్నియును నవుమేకాని 

_న్తంభములు మాాతము మొదటి అంత స్తున 5 భాగములును, ఖుర 

ముతోసహ యుండవ లెననియు, రథిక 8 భాగములు, రెండవ అంతస్తు 

ఓ భాగములు, మూడవ అంతస్తు కిశ భాగములు, తరువాత అంతస్తు 

ర భాగములు, ఐదవ అంతస్తు 23 భాగములు, అంత స్తుయొక్క- 

యెత్తులో నగముకూటము చేయవలెను, కుంభము సగము ఉచ్చా 

లకముతో గూడ రచించవలెను, ఐదవ అంతస్తుపైన వేదిక 1 

భాగము, ఘంటమొక్కం విసాఠము 6 భాగములు, ఎత్తు 2 భాగ 

నులు ఘంటమొక్క యెత్తును 8 భాగములుచేసి తరువాత అందు 

కంఠము, 1భాగము దండికతో నమానముగా నుండవలెను, కలశము 

2 భాగములు చేయవలెను, భ్యాదమునందు నింహకర్ణ ములను 

చక్కగా రచించవ లెను, 5 శెట్టుగల సూ తముతో పద్భకేశమును 

రచించవ లెను. శిఖరములు మొదలై నని రచించవ లను, 

సమరాంగణ 68వ అధ్యాయము, 

శ్రి క న అయి అక వ 

విమానచ్చందక _స్త్వష్ట భూమికః పరికీ ర్హితః | 

తా॥ నాలుగుచార్థిరములును 8 అంత స్తులును అనేక శీఖిళము 

లును కలిగినది, వినూనమేరునగను. 

22. వినూనమెరువు 3న పద్దతి 

అపరాజిత 170వ సూ. 

న్లో దశధాచతలచ్చ్భందః సాంభాఠఃపూర్వ వి_స్తరః | 

ద్విభాగశ్చ భవేత్కర్థ్యః కర్టికావైక భాగికా | 48 

ఏక భాః (పతిరథ ఇ్యార్ధ ఛాగస్తునిర్హమే 

పునర్ ద్విభాగా కర్ట్: స్యాత్ భాగపాచేన నిరతా | 49 

ద్విభానోభ్యద విసారో నిర్దమోభాగ ఏవచ | 

తై (తిరగే శృంగం పంచభూ మ్య విమానజూః || ర్ం 
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కచే సవాండకం శృంగం పంవాండక వుథానుగే | 
£9 

ఘంటా కలశళో భాఢ్యో విమానః సరగ కామదః || ఫ్] 

తా॥ చతుర్మశ (వ చేశమును 10 భాగములుచేని గర్భము 

4 భాగములు గోడ 1 భాగము అంధారిక 1 భాగము వెలుపలి 

గోడ 1 భాగము చేయవలెను. కర్ణము 2 భాగములు, కర్ణిక 1 

భాగము, | పతిరధను 1 భాగము, నిర్షమము శే బాగము, వురల 

కర్లము 2భాగములు, నిర్ణమము ఫేభాగము, భ్మనముమయొక్కం- విస్తారము 

౨ భాగములు నిర్షమము. 1 భాగము, కర్ణ ములకును (వతిరభమ్నులకును 

శిఖుత ములను రచీంచవ లెను. స్ అంతస్తులు విమానపద్ధతితో చే 

వలెను. శర్ణమునందు శిఖరము 9 అండకములతోను, * ఫతికథము 

నకు 5 అం కకములును, ఘంట కలశముతో (పథాన శిఖరమును 

రచించవ లను. 

23. విమానమెరువు 4న పద్దతి 

అప-రాజత 167వ సూ, 

శ్లో! పక్ష చందగుణాశ్నేవ విభో “క సూర్యనంఖ్యయా। 

చత్య్వారోనందనాః కై విమానః శిఖర్ నోద్ద మే | 89 

(తిన_ప్తత్యండ కోన యో భ్మేచరథి కోద్దనుః | 

విమానో౬నా సమాఖ్యాతః క_ర్తవ్యః నర్వకామదః | 88 

విశ్వకర్శ (పకాళ అధ్యాయము 6, 

శ్లో! విమానచ్చందక_న్త ద్యచ్చతుర[ స సభై వచ। రికి 
విమానచ్చందకం తద డనేక శిఖ రానుతః। 

సనచాష్టభూమికః ॥ - 87 

తా॥ విమానమేరువు నలుచదరమును 8 అంత సులును అశేక 
నీఖ్టారములును, 

తా! చతుర్నశ |పచేశమును 12 భాగములుచేసి 9.18 ఇట్లు 
భాగములుచేసి విమానము శిఖరమువణుకు కలిగి యుండును 
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చతున్ర్రీంశ ద్వ్యిమానకః॥ 101 విస్తారము కిశ హస్తములు కలిగి 

యుంకును. గీ అంత స్తులకు 12 చొప్పున ప్రే అంత స్తులకు 4 వొప్పున 

శిఖరము. 78 అండకములతో రచించి కర్ణమునకు భ్యదను నను 

రథికములనున్న తముగా రచించిన యెడల విమాన మేరువగును, 

(అనుబంధము, 12, 18 పటములు చూడుడు 

24. నందనమేరువు లక్షణము (సాంవారము) 
సమరాంగణ రీ7వ అధ్యాయము. 

శో నందన స్యాథవశ్ష్యూమః (పాసాద న్యేహ లక్షణమ్ | 

జ్యా తీంశతి కరం శత మష్ట్రధ్యాప విభాజయెత్ | 

చతుర్భాగ |పవిస్తారం తస్యభ్మదం (పకల్పయెత్ | 
భాగేనై శేన ని ప్కా-ంతం (పగ్టీ )వంచాన్య శోభ నమ్ ॥ 

నూాలకర్లన్య పదికౌ కర్తవ్యా పార్శ్వ గారథౌ । 

వడంగసలం (త్యంగులంవా చతురంగుల మేవచ ॥ 

జలాంతరం (శకుస్యేత। దీయతే త త్రమంజరీ | 

గర్భుశ్చు తుర్భిర్భా 7: స్యాచ్చే పంఛి_త్త్యంధ కారికా || 

ది(పదంకంద భదంస్యాత్ పదపాచదేన నిర్లతమ్ | 

పురతోమండ పంచాన్య సుగీవంనామ "కారయేత్ ॥ 

చషగుణ్యం మూార్గవిస్తారాల్ సార్లభాగోన చేదికా। 

రేఖామన్యతథా కుర్యాత్ శకెలానన్య యథోది తా | 

భూము యఃవడ్ విధాతవ్యా। దాదశాండాః | 

పృధక్ పృథక్ నందయ త్యేపక రార మిహలోశే ప శే'చయత్ | 

నందనోనామతేనో కః |పాళ్టేః పాసాదన_త్తమః ॥ 

తా॥ నందనమేరున్ర యొక్క లక్షణమును చెప్పుచున్నాడు, 

విసారము తికి హస్తములు, దానిని 8 భాగములుచేనీ అందులో శీ 

జాగములు భదమును కల్పించి దానియొక్క నిర్ణమము 1భాగముచేని 
'6 6 అలో, జు . రౌడీ వమును సుందరముగా రచించవ లెను, _పభాన కర ను 1 
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'భాగమును, ఇరువై పుల రథములు 1.1 భాగమును, జలమార్షము 

6. 4. 8. అంగులనములలోనే పద్ధతిగా నె న చేయవచ్చును. మంజరిని 

'రచించవ లను, గర్భము 4 భాగములును మిగిలినది గోడయును, 

అంధకారికయున్తు రచించవలెను. కందభ్య దము 2 భాగములు 

చేయవలెను, దానియొక్క నిర్ణమము భాగము దానికిముందు 

స్నుగీవమను సేరుగల మండపమును నిర్మించవలెను. ఎత్తులో అనగా 
64 వా స్తములలో 1కే భాగము వేదికను రచించవలెను, లేఖను 

కైలాస మేరువున రచించినట్లు రదించవ లెను. 6. అంత స్తులును 12. 

అండకములును, వేయవలెను. శిఖరముతో 18 అండకములగును, 

(అనుబంధము 14న పటము చూడుడు.) 

25. నందనమేరువు 2న పద్దతి 
సమరాంగణ లర్ర్వ అధ్యాయము. 

న నందన స్య భవేత్ నీమా ద్యాాతింశర్థ_స్త నిర్మితః | 

అషహ్టాప్షక విభాగేన చతుఃషష్టి పదోహీనః | £8 

భాగ గై శ్చీతుర్భి రర్మోఒస్య శేవంధభి _త్వంధకారికా | 

భ| దంగ ర్భసమం కార్యం తద న్ధైనాస్య నిర్షమః | 49 

చ్యారథాపార్శ (తో భూయః సర్వతః కక ర్గసూ తతః | 

పంచ భాగోచ్చి” తా జంఘా! మేఖలాఫాగ నమ్మి తా ॥ గ్ 

పుడ్భూమి రేషభూమిః స్వా దేఖై కా దర | 

లేఖా న్యం౦భాండకాదీనాం కె కె లాగేన నమాక్ళతిః ॥ క్ర] 

నందనోనందయ ల్యేవ నమృద్ధ్యావాంతి మాప రః | 

తా॥ 82 హస్తముల, విసారమును, 8 భాగములుచేసి అందు 

గర్భము 4 భాగములు మిగిలినది గోడ అంధకారికయును చేయ 

న లెను, గర్భములో సమానము భదమును, అందులో సగము 

నిర్ణమమును, భదమునకు "రెండువైపుల రథములును, కర్లసూ తము 

నుండి అంతటను లచించవలెను,. జంఘ 5 భాగనులు మేఖల 1 
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భాగము, 6 అంత స్తులు కలిగియుండవ లెను. పథాన శేఖ 19 వస్త 
ములుండవ లెను. శేఖ స్కంధము, అండకము, వవియన్ని యును 
కైలాస మేరువున జేసినట్లు చేయవలెను. ఇది నందనము. 12.1110. 
9.8.7. ఇట్లు చేసి పెన గలము కుంభముకలశము మొదలై న వానితో 
సహా 64 భాగములుగాని చేయవచ్చును, 

26. నందనమేరువు 3వ పద్ధతి 
అపరాజిత 170వ సూ. 

న్లో కర్ణే ది(|కోముతః కార్యా నందిశావేచనందికా | 
నందనాఖ్యః (పతిరఖే భే శృంగ ద్యయంభ వేత్ || 52 
అష్ట (పత్యంగ సంయుకా వమా నేచోళరు మంజరీ | 

నందనః కామద న్నెత్ణం విమానే మూలమంజరీ ॥ ర్ఏ 

విశ్వకర్మ (ప్రకాశ 6వ అధ్యాయము. 

క్ల! వింశాండక సమాయత్తో నందనః నముదావృతః ॥ 88 
"తా! నందనమునకు 20 అండకములుండ వలెనని చెప్పబడి 

యున్నది (తీంశద్భిర్నందనః (వోక్తః i 101 విసారము, 

తా! నంది శాలయందు కర్ణమున 2. నందిశలను, (పులీరథ 

మున ఛ్మదమును, ఆ 'భ|దమునకు 2 నశిఖరములును 8 (పత్యంగము 

లును ఉరోముంజరియును శిఖరమును, _పుథానమంజరిని రచించిశ 
యొడల నందనమగును, 

(అనుబంధము 15వ పటము చూడుడు 

27. నందనమేరువు (4 నాగరపద్ధతి) 
సమరాంగణ రకివ అధ్యాయము, 

కో హసాంస్తు నందన తల్ 1 29% 

తా! విస్తారము 80 హ_స్తములుండవ లెనని మాతను చెప్ప 
పడియున్న ది, మిగివీన పద్ధతియంతయ; కు, నాగ రపద్ధతి మేరున్త్ర 

మొక్క- లక్షణను 6లివ అధ్యాయమున చూడవచ్చును, 
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28. స్వస్తిక మెవురు లక్షణము 

సమరాంగణ 57వ అధ్యాయము, 

శ్లో! అథాభి దధ్మః (ప్రాసాదం న్వస్తీకం న్య_న్తీదాయకం | 
'దేవాసురగ హై ర్య౦ంద్యం యక్ష నిద్ధముహోరగ్లై | 

జ్యేవ్యమధ్య కనిష్పస్య తలచ్చందోఒన్య యాద్భృశః | 

యాద్భ గూర్థ్య [పమాణంచ తత్సమ్యగిహ కథ్యతే | 
చతుర శ్రీ, సమే శ్షేలే పంచవింశతి హ స్తశే॥ 

సూత పాతం (పకుర్వీత కర్ణ తిర్భజ్డుఖాయతమ్ | 

తతఃనీ మార్గ సూ లేణ వృ_త్తమాలిఖ్య నిశ్సితమ్ || 

ద్యా(తింశతా సమంతా త్త (చేఖాభిర్వి భజే_త్తత | 

నృత్తంత్వ థొ ముఖాత్తస్నిన్ దిగి(దిక్ స్థాభిరంక యేల్ | 

దిక్క-ర్ష సూత యోర్మధ్యం తతో రేఖా తయంబుధః | 

కుర్యాద్ ద్యాతింశ "దేవంస్యు ర్యాగా స్తుల్య |పమాణకశాః॥ 

ఐం( దాదిస్విశ పర్యంతా స్వషహ్రై శాలాః (పకల్పయేతశ్ | 

శొలాంత శేషు కుర్వీత కోణా నష్టా యథా కోమమ్ | 
కోగాతో్మ.ణంచ యత్ స్తూ తిం త్యకా (కాలా | 

దగయంముహాంః। విదిక్ష్వ్యెష్టసు సూ_తాగం | 

పద్మ పతావదాన యెత్ ॥ 

కోణాశ్చ రథిక్యాక్సేవ భనం ల్యేవంసులక్షణాః | 
చతుర్మ శాభవంత్యప్రా శాలా భాగద్యయాయ తాః ॥ 

ద్య్య్వంశాని కర్ణ భ్మ దాణి పద్భప తేని భాని-చ | 
ఊర మానంభవత్య న్య ద్విగుణం హూ్య్యూర్ట్యమాపనాత్ | 

వింశ త్యా విభ జేదూర్ణ (ం తతా ప్రాంశస్తులోదయ: | 

శపాంతు మంజరీం కుర్యాదా స్యృా-ంధావథి బుద్ధిమాన్ | 

విసార పసంచమాంశేన పీఠోచ్య్భా యం (పకల్చ్బయేత్ | 

(తెపదం వేదికాబంధం ఖురశేణ సమన్వితమ్ | 
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జంఘాంశ లంబనాం కుర్యా చ్చతుర్భాగ నముచ్చి) తామ్! 

మేఖలాంతర పృతంచ భాగమేశేన కారయేత్ | 

ద్యాచశాంకొ చ్చి తా లేఖా కార్యా స _పచభూనుయః। 

అర్హభాగోచ్చి) తా (గీవా! విసాశేణ చతువ్పుడా | 

నరాంధఃప జ్య్బాగ విసారః కార్యోవృ త్తః సుకోభనః | 

నమాలిఖేదేషు కోశం విసారాత్ గ్రిగుణాత్శనా | 

స్తూ తేణ యెనవాన్క-ంథో భవేత్ మడ్భాగ వి_స్హృతః। 

హసెఃస్యాత్ పంచవింశత్యా జ్యేష్యః వోడశభిః;పరః ॥ 

కనీయాన్ స్వ న్తికోజ్లై యః కరె రాదశభిః పునః | 

భాగ మట[గ్రనము వ్బ్భాయా జంఘా జ్యేష్ట న్యరీర్తి తా | 

మధ్య మాధమ యోఃపంచ చతుర్భాగోచ్చి) తా (కవూత్ | 

స్వ న్తీకే కారిలేన్వ స్తీ సర్వలోకన్య జాయతే ॥ 

వి శేషతశ్చ భూపానాం। కర్తుశ్చ స్యాత్. నమిోహితమ్ | 

తా! చేవదానవ యక్ష గంధ ర్యాది నమ_న్తమైనవారిచేతస్తు 

తింపదగిన న్య _స్తిక మేరువు లక్షణమును చెప్పుచున్నాడు. ఉత్తమము 

మధ్యమము అధమము, అను మూడువిధములుకలవు. అందు ఉత్త 

మము 25 హస్తములు, కల దానిని చతుర్మశముగాచేని అడ్డము నిలువు 

మూూలలుసరిమాచి తరువాత అందులో నగము స్మూతముతొ్ 

మూలలనానుకొనునట్లు గుం్యడముగా కేఖను గీయవ అను, దానిని 

ఏ2 భాగములు చేయవలను. ఆ వృ_త్తమునకు దిగువ దిక్కూలకు 

విదిక్కులకు గుర్తులు పెట్టవలెను. ఆ వృత్త రేఖలు కి గీయవ లెను, 
పెనజెవ్పీన 82 భాగములు సమముగాజేసి' తూర్పు మొదలు 
ఈ శొన్యమువ టకు 8 శాలలును, ఆశాలలమధ్య కర్ల ములునుు రచించ 

వలెను. ము తనము ఆకారము తానురపుష్పమువ తె నుండవ లెను, 

శాల 9 భాగములు చదరముగాను, రథిక 2 భాగములు గుండము 

గాను, రచించవలెను. ఒకనూాలనుండి నుణజియుక మూలకు 

6] 
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మాగతమే నూలుపట్టి కొలత చేయుచుండవ లెను, తరువాత విసా 

రమునకు శెట్టింపుగా యెత్తును చేయన తను. ఆ యొత్తును 20 భాగ 

ములుబేనీ అందు రీ భాగములు దూలము మొక్కా పె భాగము 

వజకున్కు మిగిలినభాగములు మంజరియున్కు స్యంధమును రచించ 

వలెను, విసారములో రవ వంతు వీఠముొక- యెత్తు చేయవతెను. 

వేడికాబంధము ఖురముతొొనహ శకి భాగములుండవలెను. జంఘు 

యెత్తు 4 భాగములు మేఖల అంతరప| తము 1 భాగము, రేఖ 

యొక- యెత్తు 12 భాగములు, 7 అంతస్తులు చేయవలెను. గవ 

క్రై భాగము, విస్తారము 4 భాగములు, స్యంధముయొక్క- విసారము 

6 భాగములు, గుండము గాను అందనుగాను రచించవ లెను. 

విస్తారమునకు కి రెట్లు గలసూ[తముతో న్య-ం౦ధమును రచించవ లెను, 

£5 హస్తములు ఉత్తమము 16 హస్తములు మధ్యముల, 12 

హస్తములు అధమము, [పమాణము కలిగియుండవలెను, ఉత్తమ 
(పాసాదమునకు జంఘు 6 భాగములుండవ అను, మధ్యమమునకు 

5 భాగములును, అధమమునకు 4 భాగములును కలిగి యుండన లను. 

స్వ_స్తీక మేరువును రచించిన చో లోకము శ్షేవమముగా నుండును, 

(అనుబంధము 16వ పటము చూడుడు) 

29. స్వ స్తికమేరువు 2వ పద్దతి (అతినము) 
సమరాంగణ ర్ర్వ అధ్యాయము, 

శ్లో! చతురత్రీ, కృతే శ్నే లే పంచనింశతివా స్హశే ॥ ర్ి 
సూతపాతంతతః కుర్యాత్ క రాయతముఖాయతమ్ | 

తతః నీమార్ద సూ శక్రేణ సమ్యగ్ వృత్తం నమాలిఖేత్ ॥ 538 
తత_స్తదష వింశత్యా భజేద్భాగై ర్యథాపదమ్ । 

నిరా గ్రపయే _త్తదన్థేన శాలాదిక్నూత సంన్వితాః | ర్ర్శీ 
'తాసాంతుమధ్య గాః కార్యా ఏకైకస్యరథా (స్రుయః | 
అస్య చార్గరథాః కార్యాః శాలాకర్ల సమా శి తాః | నర 
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భాగవటో- చ్చి తా జంఘాభాగాన్దేనతు మేఖలాః! 

భాగోనాంతర ప్మతంస్యాద్ భాగంచోద్యృ త్త త మండకమ్॥! 56 

అర్ధ భాగోచ్చి కా గీవా వివ్యాంభేనచతువ్పుడామ్ |! 

శిఖరస్యోచ్చ) యో భాగా శేకాదశభి రిప్యలే | ర్ట 

నన్వేషా మేనలతినా మా పైధా ద్యిగుణోహినః 1 

విసారాద్ ద్యిగుణంసూ తం స్యఐభాద్యంచాపి వడ్డుణమ్! కరి 

సూ(తాన్వితం సమాకృమ్య పద్శకొశం సమాలిశేల్ | 

స పంచవింశతి ర్రస్తా చ్యేష్టః హోడశమధ్యనుః | ర్ 
కస 0 రాం 

కసీయాన్ దాగదశక రా శ్వాస్యోచ్బా9యం విజాన తా! 

జ్యేస్టస్య భాగసం ఖ్యైయ మేతదనేన మధ్యమః |. 60 

చుధ్యమన్యత థాన్టైన కసీయాన్. భాగనంఖ్యయా! 

భాగవట్క-మితా జంఘా। జ్యేష్ట స్యపరికీ ర్వి దితా ॥ 61 

న_ప్పభాగో చ్చి కా సాస్యాన్మధ్యమేస కోసీయని 1 

స రేగిపూంలతినామేవ శేకేణ ఏధిదీరితః | 62 

“php ౨ జో po హం జ. SD అబ ఉల Tag 4 క A 

నగ_స్తీకోఒజయం నవు ఖ్యాలః స (శయన్యంారక్ “నృణ వము! 62 

తా॥ చతుర్మశ (పచేశము 25 హస్తములు నలువైపుల సరి 

చూచి అందులోనగము గల సూ తముచేత గండముగా గయ 

వలెను, దానిని 98 భాగనులుచేసి తూర్పు మొదలగు 8 దిశీల 

యందు నగపాలుశాలలును, మూలలయందు రి రథములున్కు రథము 

మొక్క-యునాల యొక్క-యు మధ్య అర్థ భాగము రథికలును చేయ 

నలెను. జంఘ యుత్తు 6 భాగములు మేఖల శే భాగము అంతర 

పత్రము 1 భాగము, లిండకను 1 భాగము, (గవ శే భాగము, 

విసారము ఉ భాగములు, శిఖరము యెత్తు 11 భాగములు, అనగా 

మొత్తము 20 భాగములయెొత్తు లతినములన్ని టికిని యెత్తు విస్తారము 

నకు శెట్టింపుగానేసి స్య-ఠలధము మొదలుకొని 6 శెట్టు సూ! తముతో 

పట్టుకొని పద్ధకోశమును రచించవ లెనని చెప ప్పబడియ. న్నది. 25 



44 భారతీయ మహాశిల్పము 

హస్సములయెత్తు ఉత్తమము, 16 హ_స్తములయొత్తు మధ్యమము, 
12 హ స్తములయెత్తు అధమము, జ్యెవ్యమునకు జంఘృపెన చెప్పబడి 

యున్నది. మధ్యమమునకు జంఘ 7 భాగములయెత్తు, కనీనమునకును 

7 భాగములే యుండవ లెను, 

(అనుబంధము 17వ పటము చూడుడు) 

30. స్వ స్తకమేరువు 3వ పద్దతి 
అపరాజిత 170వ సూ. 

శ్లో! చతురశ్రీ కృలేశ్హేే లే కర్ణాంతే వృ_త్తమాలిఖేత్ | 

'వేద_ర్త్యం శె శ్చృపరిధా మట్పదంభ[ డ కాష్టకమ్ ॥ గ్ట్ర్తీ 

పదికాకర్లి కా పోకా భదం వేదాంశ విస్తరమ్ | 

నిర్తమ క్ భాగేన క_ర్తవ్యః సర్వకామద: ॥ ర్ర్ 

కన్లాశ్చు దిగపదా అస్లై తత శృంగాణికారయిత్. | 

నమాంద్వి భాగి కాంత్య క్యా పునర త్తంతు కారయేత్ ॥ 56 

అష్టచ త్య్వారింశద్శ డో హ్యాస్థభ| దం చతున్పుదమ్ |! 

దిపదా అస్థకర్ణాశ్స లకాండంభూమి పంచకమ్ ॥ ర్ 

ఘుంటాక లశ శోభాఢ్యా భ దంది( ద్వ్యుపమంజరీ | 

స్వ న్లీకోఒసా సమాఖ్యాతః క_ర్తవ్యః శాంతిముచ్చ తా 1 58 

తా॥ చతుర[శ |పచేశమును కన్లాంతమునుండి వృత్తమును 
గీయవలెను. దానిని 64 భాగములుచేసి ఒకొక్క భదము 6 
భాగముల చొప్పున 8 యును ఒక్కొక్క కర్టిక 1 భాగము చొప్పున 

రి యును, చేయవ అను. జలనూర్లము * భాగము చొప్పన రచించ 

వలెను. శెండవ అంతస్తున 4రి భాగములుచేని భ్మాదము ఓ భాగము 

లును నిర్లమము 1 భాగమును, కర్ణము 2 భాగములునుు, చేయ 

వలను. పనికి శిఖరములను కూడ రచించవలను. నీమను & ఫాగ 

ములువదలిపెట్టి మరఐఖ పైన వృత్తమును రచించి భదము 4 భాగ 

ములును, కర్ణము 2భ్రా౫ములును, ఇట్లు రిదిక్కు.ల యందును రచించి. 
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లతాంజము ర్ అంత స్తులుచేసి ఘంట, కలశము, భ| దము, ౨ ఉరో 

మంజరి & భాగములును, కల్పించిన యెడల స్టన్సీక మగును, 

(అనుబంధము 158 19 పటములు చూడుశకు) 

31. ము క్షకోణమేరువు లక్షణము 

సమరాంగణ రీ7వ అధ్యాయము, 

నో ము కృకోణ మభ బూమః _పాసాదంస్యాత్ సచతిధా | 

హాణక్రమేణ జ్యేష్టాదిః షోడశ ద్యాద శాష్ట్ర భిః | 

జ్యేపో ప్లా వశ భాగాన్ స్యాన్మభ్యమ స్తు చతుర్లక | 

కసీయాన్ దశ భాగాన్ స్యాత్ సదస్తస్యా భిధీయ'ే | 

చతుర శ్రీ, కృలేశ్న లే భ_ేఒష్రాదశభిఃప టై: | 

కోస్ట కానాంవి ధా తవ్యం చతుర్వింశం శత త్రయమ్ | 

భాగపట్ తింశతా కుర్యా న్మభ్యే గర్భగ్భహం శుభమ్ | 

చాహ్యభి త్రి నధాం ధారీ మధ్యభి త్తిరితి |త్రయమ్ | 

పృథక్ పృథక్ స్యాద్ ద్యిపద వినారం పరిమాణతః ॥ 

చతుర్భాగాయ తా శాలా భాగనై కేన నిర్హతా | 

శాలాయాభూప ణంభ| దం విధాయెతిత్ పదద్యయమ్ ॥ 

తత్వార్శ( ది్భతయె కుర్యాత్ తృధిశేభాగశ బుథః | 

వార్యంత రాణి కురీరత దిఖ్వుష్టచత నృష్యువి | 

వారంత రానంత రంతు భాగద్వితయ నంమితాత్ 

అష్టా కుర్వీత రథికాం శ్శతుర్తి శ మనుత్తమాన్ ॥ 

కో త్రో ది(భాగికై ఃకు ర్యాద్ రథానామంశ సంమితః 1 

కో శేరథాన్ పరిత్యజ్య శెహంకుర్వాద్ యధోదితమ్ ॥ 

మధ్య మోఒయం సమాఖ్యాతః కసియాన్ క థ్య లేఒధునా। 

చతుళ శ్రీ కృణేశ్నే[ తే దశభాగ విభాజితే | 

చతుర్భాగాభ వేచ్చాలా భాగనై కన నిర్లతా | 

ఏకభాగ |పమాణాని! పార్శ్వే వార్యంతి రాణిచ ॥ 
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"తేపూం ను ధ్యేపకుర్వీత నరోజదలనన్నిభమ్ | 

రథక స్తై యథావచ్చ సలిలాంతరభూవ ణమ్ | 
బ్ర 

థభాగార్గం మ్షోభణాకా ర్యా చతుహ్కో- గోవ్యవస్థి తా 
|| జా 0 సార భాగోన్ని తాన్ కుర్యాత్ కన్లాన్ (ప్రాగ్టీ 9నకాజ౯ ళుభాడ్॥ 

వార్యంత రాణాం యా వోకా భూపణ శ్రీ, కోనీయని | 
అబి, ల అడే రాళ ఆంద (పాసాచే మధ్య మే. మహో జు పయుస్యవీచ కల్ప్య తే |] 

[(తివిధోఒయం నమాఖ్యాతో ము కకోణః సమానతః | 
< we కే, చ ఊర్థమానం భవేదన్య విస్తారాద్ ద్విగుణ్యో. స యమ్ | 

అంక స్తు పంచదళభి_స్తన్దధ్యం స్యాత్తులోదయః | 
చతుప్పుదో చేదిబంధో! జంఘా సార్ధేక్చ స_ప్ప్తభీః | 

మెఖలాంతరప త్రంచార్థం సార్గంహీరకం పదమ్ | 

(తప దాకర్ష్య శృంగాన్య కల శాంత సము. చృయాన్ || 

సింహకర్షశ్చ క_ర్తవ్యః నష్ట భాగసమున్నతః | 

ఊర (తః కర్ణ శృంగన్య విధేయామూల మంజరీ ॥ . 

సావైపోడళ విసారాద్ ప దాన్యషాదళోచ్చి)తా | 
చతుర్ధి శం సమాయాముః స్యంధఃస్వ్యాన్న వ భాగికః ॥ 

మంజర్యా.స్ర్యంశ పురతః శుకనాన సముచ్చ్చి తిః | 

గవాపాడోన భాగేన కుర్యాద్ ద్విపద మండకమ్ ॥ 
ల్ వ న్ చ్ 0; జ్ చం|దికా సార్గభాగోన తిపదం కలశ" చృఏయమ్ | 

నిర్భాపషయన్నరః కశ్చిన్ ముక్తకోణం మహాయశాః | 

సం పావ్నోతి మహాసౌఖ్యం విముక్తః సర్వ పాతకై; 

సర్వ ద్యంద్య వినిరుక్కః నర్వకిల్చి వవర్థితః | 

సర్వపాప వినిరు క్ భోగంమోక్షంచ విందతి | 

తా|| ముక కోణ మేరువుయొక- లక్ష ణమును చెప్పుచున్నాడు. 
ఉత్తమము 16 హస్తములు, మధ్యమము 12 వా_న్తములు. అధమము 
రి హస్తములు విస్తారము ఉ_త్తమమును 18 భాగములున భధ 
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మమును 14 భాగములునుు అధముమును 10 భాగములును చేయ 
వలను. ఉత్తమ భాగముల వివరము. 18-18 భాగములుచేని మధ్య 

భర్ళుగ్భుహము 6.6 భాగములును వెలుపలి గోడ 2 భాగములు, 
౨౦భారిక 2 భాగములు, లోపలిగోడ 9 ఛాగములు చేయవలెను. 

ల వినారము ఉ భాగములు, నిర్లమము 1 భాగము, ఆ శాలముందు 

హామణభ్య దము 2 భాగములు ఇరువై పుల 1.1 భాగము నిర్రమము, 
పక్కాలయందు ఒకొక్క భాగము జలమార్లము, తరువాత 9 

గాగముల వొస్పున రి రథములును, మూలలయందు ఏ భాగములు 
'థములును రథముల రంటివుధ్య జలమార్లము 1 ఫాగము, అది 

కె త్తవు భాగ ములపద్ధతి మధ్యమముస 14 భాగముల వివరము 

గేకాములయంను రథ ములను "లేకుండ జేసినచో సరిపోవును. అధమ 

మున 10 భాగముల వివరము శాల 4 భాగములు, నిర్ణమము 1 

గాగ ము, [పక ,-లయందు జలమార్లము 1 భాగము, వానిమొక్కొ 

ఎధ్యనుపద్మదళ ములప లె రచించవ లెను. మూలలయందు రథము 

13 భాగము చేయవలెను. ఆ కర్ణములమొక్కం (పక్రాను శీ 

"గము క్రోభణమును చేయవలెను. విసారమునకు రెట్టింపుగా 

పొత్తును చేయవలెను. 15 భాగములు దూలమునె మట్టము, చేది 

ఎధము 4 భాగములు జంఘ స్త భాగములు మేఖల శ్రే భాగము 

ంతేరపతము 13 భాగము, పీంరకము 1భాగము, కర్ణ ములయందలి 
pరములు, కి భాగములు, కలశములతోనహా సీంహాకర్లములు 8 

గములయెత్తు ఆసెన మూలమంజరి విసారము 16 భాగములు, 

కు 18 భాగములు, నలువైపుల సమముగా నుండవలెను, 

-౦శము 9భాగములు, మంజరిలో కిన భాగము శుకనాన యొత్తుండ 
లెను. (గీవ కీ భాగము, అండకను 2 భాగములు, చందిక 13 

'గము కలశము కి భాగములు ఈ ము కకోణమేరునును రచించిన 
రు సౌఖ్యమును భోగమును కీరియును పొందుటయేకాక నమ స్త 
సములునశించి మోశ్లము లభించును, 

(అనుబంధము 20వ పటము చూడుడు) 
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32. ముక్తకోణమెరువు 2న పద్దతి 
సమరాంగణ రీర్వ అధ్యాయము, 

BN ఇదానీం ము కృకోణన్య లత్షమోమాః సతు తిధా || 

హోడశన ద్యాదశాఫ్రాద హ _స్తసంఖ్యా పరస్య చ | 

వేం; చ్యెష్టాః మోడశ భి ర్యా గై రృధ్యా ద్వాదశ భిర్భ వేత్ |] 

కసీయా నష్టభిపోక్షః। (పాసాదోము క కోణకః | 

ముక్తకోణ న్య _స్తికయో రిదమేవాంతరం భవేత్ | 

స్య స్తీకో వర్తుల స్తత చతుర కోఒపరః స్మృతః | 

పంచభానోన్న తా జంఘూ దాగభాగారథికా భవేత్ || 

భాగక్చతుర్భిః కర్తవ్యా తృతీయాతన్య భూమికా | 

"శేపా _న్వవ్దొర్స్ భాగోనం విభేయా _స్తస్య ఖభూమికాః | 

విధాయ నవభాగ రే (ప్రుయోదశ భిర్భ వేత్. | 

జంఘా పొదోనపంచాం ఏ త ాతక స్వధా భవేత్ | | 

శా 'జ్యేస్టము 16 మధ్యమము 12 కనీసము 6, హస్తము 

వీసారమును అటులేవరుసగా 16.128 భాగములు చేయవ లెని 

సర్థిస్తీక మేరువు గుం డముగాను, ఇది నలుచదరముగాను, రచించు 

యెతక్క- యితేరములన్ని యును సమానమే జంఘ 5 భాగముల 

రథిక 2 భాగములు, డీనిని కి అంతస్తులుచేసి ఒక్కొక్క అంతస్తు 

భాగము తగ్గించవ లెను, 2వ అంతస్తు కశ భాగములు, కిన అంత] 

4 భాగములు చేయవలెను. మజియు గర్భము 8.8 చొప్పున 

భాగములు చేనీ ముందుకు 1 భాగము సపెంపువేనీ దానిని | పకగ్రాలః 

గూడ శే భాగము చొప్పున సెంపుచేయగా 18 భాగములగున 

దానికి జంఘ ఉ$ీ భాగములుచేని యిట్లు 2 స్తంభములతో డాగీ” 

మును మొదటి అంత స్తున చేయవలెను, 

33. ము క్ష కోణమెరువు 3వ పద్ధతి 
అపరాజిత 170వ గూ, 



రవ భాగము 49 

న్లో మందరన్య చనంస్టానే మ ఫ్యేత తై లేవ తాద్భ న్గ | 

వేదాంశోభ ద విస్తార _స్తదర్గంతు ఏనర్షతవ్ || ర్ం 

వార్యంతరంభ[ద ప శే తధా కర్ణవి _న్తరః | 

మూలనాసా సొ స్థ నత్ఫక్శక భాగోభయనిర్ల'తా I 60 

ద్యిభానోభ్యద ఏసారో భాగ మేకైక నిర్ణతమ్ 

కర్లభ|దం వృత్తభ దే వకాంశముద కాంతరమ్ | 61 

సంస్థానే మూలనాసాయా భాగంస్యాత్కర్ల కక్షకమ్ | 

నిర్షమఃక ర్ల మానేన సృథుత్వంచతు రంశకమ్ | 62 

అష్ట భాగం భ్ వే చేఖా మిం ల్లభూతలపంచకా | 

క చేతిలక సంఘాటో భ|చేనై కూట ఘంటికే | 68 

కృంగంచ ఫఘంటాకలశ ధ్ర జమాలా కులంభవేత్ | 

ముకాః నంసారత సేయె రుకృకోలో విధియతే ॥ 64, 

తా॥ మందరమేరువునందు భ| సము 4& భాగములు నిర్ణమము 

౨ భాగములు వేని, ఛ్మచముయొక్క- పక్క లయందు జలాంతరము 

లబను రాచించన రాను, కర్ణ ముల మొక్కా విసారము లి భాగములు, 

(పభాననాన (ప'ెశమునాుండి లు.రువై పుల 1-1 భాగము నిర్ణ మము, 
న్ఞ్చచముయుక్కృ- ఏసారము ఏ భాగములు, నిర్ణమము 1 భాగము, 

గుం డముగా జేసిన కర్ణభ[చమున వృత్తేభదము 1 భాగము జల 

మూర్త ము, (పధాననాన; నక |పదేశమున కర్ణ ము 1 భాగము, 

నిర్ణమము కర్ణ మానము చేతల"న | భాగములు, “9ిఖరము ర భాగ 
ములు, నల్ల 'తలములతో గ్ అంత స్తులు, కర్దమున తిలకములుండ 

వలెను, భ్యచమున కూటములును ఫఘంటలును, తిఖరమును కలశే 

మును, ధ్యబముమాల మొదలైనవి వేయవలెను. ఇది ముక్త 

కోణము, 

34. ము క్ర కొోణుమెరువు శీవ పద్దతి 

అపరాజిత 167వ నూ, 

న్లో॥ వడ్వడ్ నచందతశ్వాని షటో త్రింశ ద్భిశ్చభాజితే | 
కచ్లేక్చంగ ద్యయం వైన మేకం(పతిరగా భవేత్ ॥ 86 

7) 



క0 భారతీయ మహాోశిల్పము 

భే శృంగ _తయం కార్యం వంవాండం దలశ్చంగకమ్!। 

[తినవచ్యండకః కార్యో ముకృకోణశ్శల క్షీ తేః | 37 

ఆ|| చతుర శ [ప బేశమును 86 భాగములు చేని, మధ్యనుండి 

66.6 ఛాగములుచేసి వెలుపలిగోడ అంధారిక, లోవలిగోడ 

గర్భము అనగా (బహ్మస్థానమునుం ౫ యనుట, కర్ణ మున థిల్షిర 

ములు 9 యును, (ప తిరథిమున ( ముహ్మ శో ఏను, దలమున ర్ 

అండకములును వృంగములున, ము రక్తము 93, డకములతో 

ము కై 

(అనుబంధము 21వ పటము చూడుడు) 

35. శ్రీవత్స మేరువు లక్షణము 

నమశాంగణ రీ7వ అధ్యాయము, 

కో! శ్రీ వత్సమథ వశ్ర్యూమః |పాసాదం నురపూజితిమ్ | 

చతుర శ్రీ కృతేశ్లే (లే దళధ్యాపవిభాజిలే 

పడ్భి ర్భాగ్రై ర్భృ వెన్దరో ఖల భి తి; _కః కార్యా ద భాగకీ It 

రథకం (తిపదంకుర్యాత్ (మత్యింగం సార్గ భాగికి మ్ 

ది(పదంకర్గ మన్యాహు రి(దిక్షుచ తస్ఫృష(వీ Il 

భాగార్థం మేభణాశే పాత్ తద న్ధార్షం జలాంతదం | 

(పశ్మేపఃస్యాల్ పచాక్రేన పనవ సస్య ల్ ( 

స్య కుక నాసంని వేనయ్ాత్ | 

వాస్తు విసారపా దేన క _రృవ్యాదాం్ధర వ్ _స్టతిః || 

దాగే వూ, యస్తు విసారాత్ క రో ద్విగుణా బు థై £। 
ఊర (మాన మథ,। బూమః శ్రీ వత్స స్ట యథోదితమ్ ॥ 
పీఠం, పాసాద పాబేన। ఖురకశ్శ ప దార్గకః | 

ర్వ పదే నిర్రతంచాసన 

వినారాద్ ది(గుణం చోర్గ (౦ క్ర ర్తవ్యం' కరుంభకాదితః ॥ 

అం శె ర్షాగదశ జ్జ నేము కుర్యాచ్చి ఖరవూయతమ్ | 

అస్ట బాగ ంతులోచ్యా 9యం వేదీసార్గ ది(భాగికీ ॥ 



౧న భాగము 

కుంభకం పదికం కుర్యాత్ పాదోనాంశేంమసూరకమ్ | 

పాదోనప బేన స్యాత్ మేఖలాంతర పతకము ॥ 

చతు ర్భాగోచ్చి )తా జంసూ భాగార్గం పీరకొంభవేత్ | 

మేఖలాంతరప తంతు; భాగేనై శేనకారయేత్ | 

పడ్భాగ వి _నృృతంస్క-ంధం భాజయెద్' దశభిఃపదై! | 

యభథామూ చే తశాస్క-ం ధేఒప్యంగ [కత్యంగకల్పనా | 

న్య-ంధ పా ర్న్యేతుయా నేఖా వ్యకాశ్ళ స్క్య-ంధబాహ్యూతః। 

భజేత్ తాదశభిర్భా? గెరూర్థ మేవం విభాజయత్ ॥ 

ఊర్జ్యాధః (పతి ఫాగ స్తు సూ రంస్యాల్ 3 ప్శతనంహతిః | 

తదాకృ తా భా 'ప్యాలేఖాం గాకేగా లే పకల్పయెత్ | 

అనుమాతగుణం సూతం తిభాగాన సమన్వితమ్ | 

క్రీ] 

(ఛామయెత్ కోణ లేఖా స్యాత్. పత్యం సూ తపంచకాన్ | 

పుడ్డు ణేనతు సూ లేణ రథ రేషాం సమాలిఖేత్ | 

అతను ర్య్చూామయః సప్త (పథమాంక ద్య్యయోచ్చి” తా | 

సాద్ ద్వ్యితియా పాద పానాఫాగా భూమి సతోభ వేక్ 

పాదద్వయం భాగ హీనం తృతీయాయాంభ వేద్ భువి | 

అర్థభాగ వి: ఫీంనంచ చతు సస్యాత్ పదద్వయమ్ 

ప౦ంచమాసార్థ ఖాన పడంస్యాత్ స గాంధ ఫ్ కమ్ ॥ 

ఏవం వరస్సరంభాగం పాదాన్టేన హృ తాభవః 

తిభాగీ క కృత్యన్ఖరం తత కైక భాగముక్స జేక్ || 

శుకనాసోచ్చి9తిః శేవం సిం హేనాథిస్టి తాభ వేత్ |! 

పాదోనఫాగా [(గీవాండం నపాదం పదముచ్చి తమ్ | 

రేఖాత| తవిధా తవ్యా। -.. న్యూనాధిక మండకమ్ ! 

నపాదభాగమానేన క _ర్హవ్యం చం ధిశాద్వయమ్ | 

పద్భప్మ తా కృతింకు శ్వా న్స గ్ా వావులసారికామ్ |! 

చ్విపదంకలశం కుర్యాద్ బీజపూ రక వర్ణితమ్ | 



ర్లి భారతీయ మహోాశిల్పము 

శ్రీవత్సం కారయేద్ యస్తు (పాసాదమతి సుందరమ్ | 

కులానాంశత ముద్భృత్య స|వజంత్య మరావతీష్ ॥ 

తా! శ్రీవత్స మేరువుయొక్క- లక్షిణమును చెప్పుచున్నాడు. 
చతుర] శప చెశమును 10 భాగములుచెేని గర్భము 6 భాగములు, 

చుట్టును గోడ 9 భాగములు, రథము, కి భాగములు, (మత్యంగము 

14 భాగము కర్ణము 2 భాగములు నాలుగుయాలల యందు 

శ్నేపమునుండి క్రీభణము శే భాగము. జలమార్లము 3 భాగము, 

(పశ్నేపము శ్రే భాగము, ఇెలుపలినుండి యనుట నిర్రమము 2 భాగ 

ములును కుకనాసయును రచించవ అను. వా స్తువినారములో నాలుగవ 

వంతు దాగరముయొక్క- _ విస్తారమును చేయవ లను. దా్యారము 

యుక్క- విస్తారమునకు రెట్టింపుగా యెతును చేయవ లెను. ఎత్తును 

చెప్పుచున్నాడు. అధిప్టానము | పాసాదములో నాల్లవవంతు, ఖురము 

క్రీ భాగము, విసారమునకు కెట్టింపుగా యెత్తును చేయవలయును. 

దూలమువరకు ర భాగములును చుస శిఖరము 12 ఫాగములును, 

వేదిక 2కే భాగములు కుంభము 1 భాగము మసూరకము * 

భాగము, మేఖల అంతరప తము ౫ భాగము జంఘ ఉ భాగములు, 

వీరము శ్రీ భాగము, మేఖల అంతరవ తము 1 భాగము, స్క-౦ధము 

యొక్క వినారము 6 భాగములు, సన్మ-ంభమును 10 భాగములు వేసి 

అందు అంగ పత్యంగములను ఆలయమున జెనిన ట్రే చేయవ లెను. 

నృ_౦ధముమయొక్కా రెండువై పుల రేఖన్య-ం౦భము వెలుపలనుండ 

వలెను. దానిని 10 భాగములుచేసి యెత్తుకూడ 12 భాగములు 

చేయవ లెను. శుభాగములును దిగువభాగములును మ కోరి కా 

ప్మతాదులను రచించవలెను. ఇట్లు వెలుపలి శేఖ యంమను (పతి 
రూపమునందు సుందరముగా రచించవ కను. విసారమునకు కి "రెట్లు 

“ల స్తూ తముతో మూలలనాను నట్లు గుం డముగా గీయవ లెను. 

_పత్యంగ ములకు ర్ రెట్లుగల సూ తముతో గీయవ అను, రథ రేఖను 



6 శెట్టుగల స్మూతముతో గీయవలెను. దీనికి 7 అంత స్తులుండును, 
మొదటిది 2 భాగములు, శెండవది 1$ భాగము, మూడవది 13 

భాగము, నాల్లవది 14 భాగము, ఐదవది 1కే భాగము స్కంధము 

మొక్క శిఖరము 1 భాగము, ఇట్లు అర్జభాగముచొప్పున తగ్గించ 

వెను. నిఖరమును 8 భాగముబుచేసి అందులో 1 భాగమునువదలి 

"పెట్టవలెను. శుకనాన యెత్తును చేయవలెను మిగిలినద సింహరూప 

ములతో రచించవలెను. (గీవ శీ భాగము, అండకము 1: భాగము, 

అచ్చట చేఖను రచించవ లెను. ఎక్కువగాను తక్కు-వగానుకాకుండ 

నమానముగా అండకమును 13 భాగము రచించవ లెను. చం(దిక 2 

భాగములు, పద్భమువ ల రమ్యుముగా నుం"వలెను. చానినడువు 

ఆవులసారకమును రచించవ లెను. కలశము 2 భాగములు బజ 

పూరకము చేయగూడదు. దీనిని రచించినవారు నూరువంశముల 

నుద్ధరిం ది డేవలోకమును బొందుదురు, 

(అనుబంధము 22వ పటము చూడుడు) 

న. నన. 36. శ్రీనత్సమురువు 2న పద్దతి 

నమౌరాంగణ లీర్వ అధ్యాయము. 

క్లో విసారందశధా కృత్యా పజ్భాగం మధ్యమాలిఖేత్ | 

కర్ణాది(భాగికా మధ్యం చతుర్దా విభ చేత్ పునః ॥ 69 

తద్వ న్న ఫ్య కృత 'ద్వ్యంశే "| భాగకావామ దక్షిణా | 

అంగుప్కర సంఖ్యా లె ర్వి భె యోరథనిర్లమః॥ 70 

గాౌగ్తీవైర్యికశైః స్వ ప్రశస్తం ఖై *సమ్మాష కర్మభిః | 

వ వంగుణనమాయు కః శ్రీ వత్సః సుఖదోభ వేత్ | 71 

దగ్యంగులం|త్యంగులంవావి చతురంగుల మేవచ । 

ఉదకాంతరకం కార్యం శ్రీవల్సే నందినేఒవీచ ॥ 72 

తా॥ విసారమును 10 భాగనులునేసని మధ్యగ ర్భము 6 భాగ 

ములు, చుట్టును 2 ఛాగములు గోడ, కర్ణములు 2-2 భాగములును, 



క భారతీయ మహోశళిల్పము 

మరలగర్భమును. & భాగములుచేసి చానిమధ్య 2 భాగములుంచి 

కుడియెడమలను 1-1 భాగముచేసీ రథములయొక్క- నిర్రవుము 2, 

అంగులములును, [సాస్టీ* +వములు సుందరముగాను, నలువైపుల 

29 చెప్పున మొత్తము రి స్తంభములున్ను రచించి జలమార్షము 

4 అంగులములుగాని కి అంగులములుగాని తేక 2 అంగలములుగాసి 

చేసినచో శ్రీవత్స మేరువగును, 

విశ్వకర్శ పకాశ 6వ అధ్యాయము. 

వో శ్రీవత్స కాదయళ్న్వాస్టా మభ్యయనస్య ఉదావ్బతేః॥ 105 

వధాహంసాదయః పంచ ఉకా స్తే శభిదానుతాః | 106 

పద్శతుల్య [పమాణేన శ్రీవత్సవ ఇకిన్మ్భృతః || 

తా॥ విస్తారము రి హస్తములు, పద్మముతో నమానముగ 

12 అంత స్తులు కల్లియుండ వ లెను, 

(అనుబంధము ౨5వ పటము చూడుకు స) 

37. శ్రీవత్స మేరువు 3న పద్దతి 

అపరాజిత 170వ సూ 

న్లో స్యాన్న భ్య పూర్వ్యన చత శ్రీవతో న ఎ 'ప్యాచ్చంద ₹ జ్ర | 

కనే పతిర థేవె వ లతాండం భూమిపంచకమ్! 65 

కర్చేవరాటశ్ళ గాణ [పరఖే దావిడానిచ | 

ఇాద్య, పాన్టీగిన కాభ దే శ్రీ నతోమేరు రుచ్య తే |] 66 

తా॥ పూర్ణముచేశినశ్లే చెలుపలను భాగములు చేని కర్ణము 

నను [పతిరథమునను లతాండమును శ అంత స్తులును చేయన లెను. 
కర్ణమునవరాట శిఖరములును, [పరథమున 8 కారణముతో | దావిడ 
పద్ధతియును, భ్యదమున (పాగ్గేి వము భాద్య్శుమును రచవించినచో థి J) టీ 
శ్రీవత్స మేరువగును, 



రవ భాగము ఫ్త్ 

38. హంసమేరువు లక్షణము 
నమరాంగణ 57వ అధ్యాయము, 

వ్ల 1 అథహంనన్య సమన! (పాసాదనే 'బిహలక్ష ణమ్ | 

చతుర శ్రీ, కల శే చతుర్శి ర్విభ జేత్ పది ః | 

భాగైశ్చతుర్భి ర్షగ్భఃస్యాట్ భిత్తిర్య్యాదళ భాగకీ ॥ 

భాగ దగ్గ యేన భ దాణి తతశ్చ పరికల్పయేత్ | 

చతుర్భా₹నని పాము _సేపొంగర్భస్య శన్యతే। 

భాగస్య పోడవాంశేన కుర్యాన్ని రాంత రాణిచ | 

వీథి కా వేదికాబంథో జంఘా మేఖలయానహా | 

ఊర మానంచ క_ర్తన్యం న్య _స్తికస్య యభోదితమ్ | 

మధ్యేకిన్నర రూపాణి పద్శప_తాణిచాప్యధః | 

ఉపరివ్యాలహో రాశ్చవీఠ మేవం విభూవయేత్ ॥ 

।, అతిఫావముం పంచభాొొమం౦ సె కుర్యా బెనం విచక్షణః 1 

నాగరం| దావిడ న్నెతి కళ్లేకన్లే నివేశయేత్ | 

భూ మికాభంజికూటాని కుర్యా టే కాంతరాణిచ ! 

రథికేరధిశే కుర్యాత్. శుద్ద నాగరకర్శ్మణా ॥ 

విస్తారా నన వేడీస్యాత్ గవాచాన్యపే దాధికా | 

అండకంప దికం కార్యం కంశేలిల ఫలసన్ని భమ్ || 

చందికాచప దానేన కలశఃస్యాత్. పదోచ్చి)త; 

యథా విరాజలేహంసో హంసో నాశిరసీస్థితః | 

| పాసాదోఒవితధాహంనః పురమ ఫ్యేవ రాజ లే 

హ-ంనాఖ్య మే నం|పాసాదం కారయెడ్ యోనరో_ తమః |] 

తానత్ న్వన్లేవ నేచ్చీమాన్ యావదించాశ్చతుర్షశ ॥ 

తా! చకుర్మశ |పదేశమును 4 భాగములుచేసి, అందువుధ్య 



రీ భారతీయ మహోశీల్పము 

వలెను. 16వ వంతు జలమార్షమును చేయవలెను. అధిస్టానము 

-వేది కాబంధము, జంఘ, మేఖల ఇవియన్నియును న్య _న్తీక మునందు 

వేనీనకే వేయవలెను. నడువు కిన్నరరూపములను దిగువ పద్భ 

ప| తములును, చున వ్యాల హారములను వీళమునందు రచించన లేను. 

కి అంత స్తులుగాని 5 అంతస్తులు గాని చేయనచ్చును, నాగరపద్దతితొ 

గాని దావిడ పద్దతితోగాని క్షర్ణములను రచించవ లెను. అంతే స్తూల 

యందు బొమ్మలుగల కర్లకాటములను రచించన అను. ఒకొఠాకం్రాటి 

ఒకొం-కళఠావిధ ముగా నుండవ లను. అన్నిరధికలయందును సాగ రపద్ధతి 

కల్రియుండవ లెను. విస్తారములో సగమువేదికను చేయవలెను. (గవ 

దానికంశు ఒక భాగ మెక ూవగా నుండవలెను. అండకము 1భాగము 

అశోకపుకాయవ లె నుండవలెను. చందికో శ్రే భాగము, కలశము 

1 భాగము, [గామవధ్యమున దేవాలయము యొక్క- శిఖరము 

వాంసవలె నొప్పుచుండుటచే దీనిని హంనమేరువని చెప్పుదురు, ఇట్లి 

మేరువును నిర్మించుటనల న మితి లేనిపుణ్యములభించి "దేవలోకమున 

నాఖ్యమనుభవింతురు. 

39. హంసమెరువు 2వ పద్దతి 

సమరాంగణ ర5వ అధ్యాయము. 

లో విస్తార ర్ల కధాభక్తెః ప డ్భా గామంజరీ భవేత్ | 

నర్వతోభ| దవన్య్మూల కర్ణావన్య ద్వ్యిభాగికా | 73 
ఉదకాంతరమప్యస్య శ్రీ వత్సఘై పన కల్పయేత్ | 
హంసోఒయంకీ రి తః నమ్యుక్ శుభదోలక్ష ణాన్వితః | గ 

తా॥ వసారమును 10 భొగములుచేని మంజరి 6 భాగము 
లును, సర్వతోభ దమువ లె (పథాన కర్ణములు, 9.9% భాగములును, 
జలాంతరమును ఇవియన్నియును శ్రీవత్స మేరువున జేసినశ్టే చేయ 
వలెను. దీనిని హంనమేరువందురు. 

విశ్వకర్మ (పకాశ 6వ అధ్యాయము. 

తకధాహంసాదలుఃపంచ ఉకా ) సెశుభదామతాః | 106 



రివ భాగము ఎ 

46. హంసమెరువు 3వ పద్దితి 

అపరాజిత 170 సూ, 

శో వార్యంతేరం ఛ్మదశచ-క చ్లే.ండం భూమిపంచకమ్ |! 

వరాటః కూట భదేచ కొన్లే నై |చావిడో భవేత్ | 67 

ఘంటాకలశ నంయుకో భ'|చే (పాగ్టీిఎవకార భవేత్ | 

హంనమేరు స్తదానామ (బ్రహ్మణః న నదా| వియః। 68 

తా॥ భ|దమున జలమార్షమును కర్ణ మున అండకమును శ అం3 

స్తులును_కర్ల కూటములందును భ చములందును మందారపుప్పాక్ళతి 

యునుధభుంటయునుు, వేదకర్ల ములందు దావిడపడ్గతిగా నె నను 

ఘంట, కలశము మొదలై నవి చేయవలెను, భ| డమున పాన 9వమును 

రచించవ లెను, | బహ్మకు (పీయమెన హంస మేరువని చెప్పుదురు, 

41. హంసమేరువు 4వ పద్దతి 

నమరొోంగణ రివెవ అధ్యాయము, 

న్లో! స్పకా పంచకా ఖూమి (పాసాదోయ ఇహోదితం! 19 
ఇల్లీ అ అల్ల షీ అర ఉర్, అమన వ . హంనస్య తె సమాజైయా యేవాన్యే త త్పృమాణకాః॥ 

తా హంనమేరున్ర $ అంత స్తులుగాని 7 అంత స్తులుగాని 

చేయవలెను, మిగిలిన పద్ధతులన్ని యును మొదటి మేరువు పద్ధతిలో 
'చెప్పబడియ న్న పి, 

(అనుబంధము 24న పటము చూడుడు) 

42. రుచుకమేరువు లక్షణము 

నమురాంగణ రీ7వ అధ్యాయము, 

శో రుచకాఖ్య మధ బూ మః (వానాదం పురభూవ ణమ్! 

ఆదా నమ న్స వస్తూనాం కల్పితం పద్శజన్ననా | 

చతుర శ్రీకృలే కేకే చతుర్శి ర్భాజితే పదేః॥ 

భాగమేకం భవేత్ భి త్రి _స్తన్య గర్భః పదద్భయమ్ | 
వేది బంగం తె జంమూాం వేకఖకులా సమమాగ ౧ షణం! 
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మానమూర్థ్య్వ మధ శ్చాన్య శ్రీ వత్ససై పవ కారయేత్ | 

క్రో శ్రైష్పు _సంభకాః కార్యాహీరనీర్ష సమన్వి తాః॥ 

మ ఫ్యెతు రథి కాకా ర్యాచారు కర్శవిభూవ్. తా | 

చతుక్భా మమిదం కార్యం తస్య వ రాటక ర్మణా!। 

యుక్తం మభ్యేతు రథికా (పతిభూమి విధీయశే | 

రుచకః కారితో యేన (పాసాదః శుభవా స్తుని॥ 

కులానాం తారి తంలేన | ఫతమాత్యా తథోద్ధృతః। 

తా! సచకమేరువు లక్షణము-చతుర్మశ [చ చేశము 

ర్వీ భాగములు వేసి చుట్టూ గోడ 1 భాగమును ముధ్యగర్భము ల ఛా 

ములును, చేయవలెను. వేదిబంధము, జంఘు మేఖల, ఉోర్థ్వ మేఖల డ్ర 

యును యొత్తును శ్రీ,వత్సమునందు జేసినట్లు చేయవలెను. మూల 

యందు స్తంభములు హీరకములతోగూడ రచించవలెను. నడు, 
రణికలను రచించవ లను. 4 అంతస్తులు నశాటపద్గతితో వేం 

వలెను. (పతి అంతస్తున నడువు రథిక యుండవలెను, దినిని రుశ 

మేరువందురు. ఇట్లు రచించినవారు నూరుతరముల వారికి పుణ్యవ 

లభింప చేయుదురు. 

43. రుచకమెరువు 2వ పద్దతి 

సమరాంగణ రీర్వ అధ్యాయము. 

శో రుచకోఒ్యేర మేవస్యా దుదకాంతర వర్డితమ్ | 

భి త్ర యశ్చతురం శేసన గర్భో వ్యాసార్హ సంమితః॥ | 

తా॥ హంస మేరువ్రునందు జలమార్షమును లేకుండ రోచిం 

నచో రుచకమేరునగును. విసారము 4 భాగములుచేసి అం, 
గర్భము ౨ భాగములును దానిచుట్టును గోడ 11 ఫాగమును చచేం 

వ లెను. 

44. రుచకమెరువు 3న పద్దతి 
అపరాజిత 170వ సూ. 

తో హంసక స్తుభవే త్పూర్యం కశైఒండం భూమి పంచకమ్ | 

మేహ నకకూటపాలైః కంఠ జేగొవృతః శు $॥ ( 



వ భాగము ర్ 

0 ॥ 
భబెయు క్రొళ్స (పాగ్గీ /సంచ్చాద్య ఫఘంటాద్యలంకృతః | 

రుచకన *, సమాఖాఇషతః క రవోో చేవతాలయః॥ 70 
2) | ఫీ ఎర ఫ్ర 

తా! హంసమేరువునకు కరమున అండకమున్కు 5 అంతస్తు 

లును మేపరూపము నకరూపముగల కళూటపాలముల చేతను, కంఠ 

ములచేతను, ఆవరించబడి భ|దమాన (పాగ్గీ వము ఛాద్యము ఘంట 
కలశము మొదలె నవి యున్నచో రుచకమగును, 

(అనుబంధము ల వ పటము చూడుడు) 

45. వర్ణమాన మేరువు లక్షణము 
నసనమరాంగణ రీ7వ అధ్యాయము, 

వ్లో॥ వర్ధమాన మథ బూ వె మూ ధర్నా గ్య యగన; రమ్! 

తస్యాప గుణ మైశ్వర్యం భ వేద్ యః కార యద్యది 

చతుర శం సమం శతం భాజయెద్ దశఖిః పదే ః| 

తతో భాగ చతు, మేన కర్తవ్యో మధ్య మో రథః | 

వె కేన విభాగేన డా(రభావామ దక్షిణొ॥ 

కళ్ణాస్తు ద్యిపదా కార్యా వారిమార్షం తు వరయేత్ | 
కొం ౨ ౧ జ 

భ|చసన్య నిర్హమంత। త భాగ నె కేన కారయేత్ | 

భాగస్యా నన పార్శ (స్థ రథ కానాం వినిర్షతమ్ | 
ర్త వ్ ం 

విస్తారాన్ట నగ ర్భృః స్యాద్ యచ్చేషం ఆన భి_త్తయః॥ 

ఊర్థ కమానం భ వేదన్య నర స్తీకన్య యథోదితమ్ |! 

వర్గమానోఒ.యమాఖ్యాతో యశో లకీ శ వివర్ధనః। 
రు య 

తా! వర్షమాన మేరువు లక్షిణమును చెప్పుచున్నాడు. చతు 
శ % 

రక |పచెశమును 10 భాగములుచేసి అందులో మధ్య ఉ భాగములు 

రథమును, దాని కిరువైపుల 1-1 భాగము రథికలునుు మూలల 

యందు 2.9% భాగములు రథములును చేయవ లెను. జలమార్ష మన 

నరములేదు. భ|దము యొక్కొ- నిర్ణవుము 1 భాగము, దాని కిరు 
“ భం 1 2 3 వై పులనున్న రథముల నిర్ణమము శ్రి భాగము, రచించవ లెను. విస్తా 
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రములో. నగము మధ్యగ ర్భృమును, మిగిలినది చుట్టును గోడయునూ 

రచించన అను. ఎత్తును సర నీక మెరువున జేసినక్లై చేయవలెను. 

దీనిని వర్ణమాభమందురు. ఆరోగ్యమును ఐశ్వర్యమును కీ రిని లభింస 

44. వరమానమేరువు 2వ పద్దతి 

సమశాంగణ రీరీవ అధ్యాయము. 

శో చతురశ్రీ, కృతే కేకే విభజేద్ దశభిః పదైః | 

విదధ్యాదర్థ మానాఖ్యం తత ఫాంత మును కమాతి [} 76 

భదస్య చ భవేద్నాగై క్చతుర్భిః పరివి_స్త బ్రతమ్ | 

వశే నైశేన భాోన ద్వారథా వామదక్షీణా॥ 77 

ది(భాగ విన్ఫృతొ కార్యా నిర్చమః స్యాత్ కరాంగులై ః | 

వర్గమానః కియా యుకో యకోలవ్ష్మీం వివర్ధ యత్ | 75 

తా! చతుర క (శ బెశమును 10 భాగములుచేని అందులో 

సగము విసారముతో' వృత్త రేఖను రబించవ లెను. భ్యదము 4 భాగ 

ములు, దానికి రెండు. పకల రథములు 1.1భాగమును, 2.2 భాగ 

ములతో వాని [పక రథములును, రచించవలెను, నిర్షమము 

9 అంగుళములు చేసి శేనివర్ణమాన మేరువగును. లక్ర్మీ(పదము. 

47. వర్షమానమేరువు 3వ పద్దతి 
అపరాజిత 170వ సూ, 

శో రుచక స్తు భ వేత్ప్చూర్వం క రేఒండం భూమిపంచకమ్ | 

శృంగం తస్య చ కర్తవ్యం | దావిడే కర్శచర్చితమ్॥ 7 

ఘంటా కలశకో భాధ్యో ఛే (పాగ్గీ 9వ సంయుతః | 

వర్ధమాన _స్తథానామ నిత్యం శ్రీర్వర్థ తేయశః॥ 79 

తా॥. రుచక మేరువునకు కరమున అండకముళను 5 అంత ను 

లును మునుపటీవలెనే చేసీ _దావిడపద్ధతితో' నిఖిరమును రచించి 
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౨౦ట, కలశము మొదలై నవి చేసి భ|దమున | పాగ్గీి )వమును గల్పించి 
చో వర్ధమాన నురువగును. ఇది కీర్తిని నంపదను వృద్ధి చేయును. 

(అనుబంధము 26వ పటము మాడు కు) 

48. గరుడ మేరువు లక్షణము 
వురాంగణ ర్7వ అధ్యాయము. 

శ గరుడ స్యాధునా (బూమః _పాసాద న్యేహ లక్షణమ్ | 

(వానాదః నర లై వాయం గరుడ ధ్య్యజవల్త భః॥ 

దాగ్గవింశతి కరం త్నతం విభ కం స్యాత్ నమాయతమ్ | 

పూశర్యాప రేణ దశభిర్భాగై రూ యో విభాజితమ్। 

కుర్వీత మభ్య (పాసాదం తస్నిఖ్. శతపదం బుధః | 

డొ(పదం భి త్రీవిసారం కర్తాం శ్వావి ది స భాగికాన్ | 

ఉత్స ప మూల్మపాసాద ముభయోరవీ పక్షయోః | 

అ|గతః పృష్టత శ్చావి జ్యాద్యాభాగా పరిత్యిజేత్ | 

శేపేణ పట్పదా పార్శొర్థి సహస్తాయామ విస్తృతిః | 

గర ౩ వోడశభిర్భా గై ర్భి్తి లః స్యాత్ పదమేత యోః॥ 

శ్రీవత్స ప హంస రుచక వర్గమానేషు కోఒవియః | 

రోచతే గరుడం కుర్యాత్. త మేకం స్వెచ్చయా బుధః ॥ 

తస్య ప EN విధాతవ్యా నిర్లతే” వామదశక్లీ ణమ్ | 

ఏవ మేల్మేతయోగర్భా గరుడే పరికీ ర్తి తాః॥ 

తా! గరుడ మేరువు యొక్క లక్షణమును చెప్పుచున్నాడు. 

తురక ప ేశమును 2౬ భాగములుచేసీ మరల తూర్పు పడమర 

ఎను ఉత్తర దక్షిణములును 10 భాగములు చేయవ లెను. మధ్యమ 

ఏ_10 భాగములు గ ర్భుమందిరమును అందులో గోడ 2 భాగములున్ను 

మవాలలయందు 9..% భాగములును, చేసి గర్భమందిరమునకు రెండు 
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ముతో చేసీ అందు గర్భము 5 భాగములును చుట్టును గోక 1 భాగ 

మును కలుగ జేయవ లెను. శ్రీ నత్సము, హంనము, రుచకము, వర్ణ 

మానము, ఈ నాలుగింటిలో చేనినై నను గరుక మేరువుగా రచించ 

వచ్చును. దీనికి మూడు గర్భములుండును. 

49. గరుడ మేరువు 2న పద్దతి 

సమరాంగణ రీర్వ అధ్యాయము, 

కో! రుచకో వర్గమానోవా శ్రీవతో హంన వీవచ । 

న ఏకో రోచతే నేము న్యనేత్ తం గరుడో సుదీః॥ 79 

పక్షూ వేతన్య కర్తవ్యా _ప్రానాదార్ల వినిర్లవకా | 

నానికాం వెనకే యస్య [తీగ ర్భాంకార యి దవి॥ 50 

తా! సై జెప్పిన శ్లోకార్గమే రెండు వైపుల అెకంలుగా 
చా 

పించబడిన గర్భములు | వాసాదములో సగము విసారము కలిగి 

యుండవ'లననియును, ముందు నాసిక గరుత్మంతుని నానికన అ 

రచించవ "అననియు జెవ్పినాడు, 

50. గరుడ మెరువు 3వ పద్ధతి 

అపరాజిత 170వ సూ, 

శో వర్గమానః పూర్యమయం తదూ నే $ వామదశక్షీణో | 
లిపువ్క-రాక్సతిః కా నం ర ళ్ | గ (లపువగా రాక్యతి ర్యా శృంగ ర్భల్లతలా ద్భవై elf (3 

విమాన పన్నే శ్నంగాణి హృషే | పాగీ గనక సథా నవత కృంగాణి సృష్టే (ప్రాస వక స్తథా | 
చొ we) CY ఠి జో ఫాం త్ Xe మండు ర్యు క్ి పశ ఆ జశ్చే శ్రీ పదః॥ 4 

తా వర్గమానమును పన కుడి యెడనులను పెంచి మూడు 
తొమరపువ్వములవ తె మల్గ్లతలములును శిఖరములును వ్రచించి 
"వెనుక (ప్రాగ్టీ )వమును ముందు మండపమును రచించవళెను, దీనిన 
గరుడ మేరువని చెప్పుదురు. 

(అనుబంధము 27, లర పటములు చూడుడు) 
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51. గరుడ మేరువు శీవ పద్దతి 
అపశాజిత 167వ నూ, 
rr న్ ఆవ్ ది -( అ టో శొ॥ ఇమ వెబెము వేదాశ్చ భదం వట యథా [కమమ్ | 

నందన దిగ కమం కనే తత్తుల్యం పరే తథా॥ [7 
ఇశర్యుపర ఖే చెయ _న్పీలకాని తదూర్ధ (తః 
దా(దకె వోరః శృంగాణి (పత్యంగేతు తథాష్ట్రచ॥! 18 
మేరునంజ్ల శ్చ గరుడో కేయః పంచశతాండకః | వ దు 

విభిరబ్లో ర వేః కార్యో చైనా డీనాంచ శాశ్గ(తః॥ 19 

తా॥ 5_4 ర.4 భాగములు మధ్యనుండి చేయవ లెను, 
మొ తము 18 భాగములు, మధ్య భ| దముమొక్క- విసారము 6 భాగ 
ములు, పార్శ (ముల యందు పరధములు ౨ భాగములు వొప్పునను 

కర్ణములు 2 భాగములు చొప్పునను చేసి జలమార్దము 1-1 భాగము 
వీడువవ లెను. కర్ణ ములయందును |పరథముల యందును ఉపగథ 
ముల యందును చున విలకములను రచించి ఉరః శృంగములు 

12ను |పత్యంగమున రియును, 500 రచించి అండకములతో జేనిన్స 
యడల (బహ్మ విళ్లువు మొదలైన "దేవతలకు 'యోగ్యమగును, 

(అనుబంధము క*వన పటము చూడుడు) 

52. గరుడ మేరువు రప పద్దతి 

నమ రాంగణ రికివ అధ్యాయము, 

శో గరుదో నామ నామతః॥ 15 

న ప్రఖూమ్యు[(_చ్భెత _నస్తవ్య చ్చం[ ద ళౌల్మా తయాని(తః | 

ఎభైద పి మడ కక సమ ఫ్ ర్ట 1 ఆ 3భిర్బహిరం తశ్చ్న పడ్భుర్యు క్త ముంతతః॥ 16 

స్యావన్శ్నో గరుడ _స్తద్వ దు వ్య్భా యోదశ భూమికః॥ 
1 లీ లు అ ఇలు DE ర ఆ ॥ దశహసో భవేద్యా సగరుడోొ ప్టకరః స్మలితః॥ 84 

వళ | పమాణి; | పాసాదాన్ కురాిదితప చే వితాః॥ 
ఎ స్ ఈ _ ఫ్రీ ఫీ యు 

(అనుబంధము కె0వ పటము మూడుడు 
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తా! గరుడ మేగువ్రు 7 అంత స్తుబున్కు శ్రి చం, ద శొలలును? 

లోపలను వెలుపలను 6 కే ములతో నుండవలెను. మణీ యుక' 

వో 10 అంత స్తులతో రచించవ లనని చెప పస్పబడియున్నది. 

విశ్వకర్మ [ప శాశ గవ అధ్యాయము. 

క్లో పర్యంక గృహ రాజ్ వై గదుడో నామ గానుతళ* | 

స ప భూమ్యు చ్చ య్ _స్త్య చ్శం,, న శాలా [తయాసి న్యెతః॥ 0G 

భూమిశకా స్తు హడరీతి భాహ్వాతే! సర్వతో భత 

తథాన్యో గరుడ స్త ద్వదువ్భాయో దశభూమిక;॥ 07 

త్రా॥ గృహజము యొక్క శయన పద్గతితో గ అంత స్తు 

లును చం, దశొలలు శిను కలిగియుండ వ లెను. వేజొక గరుడ మేరువు 

10 అంతస్తులు కలిగియుండును, “*గరుడోష్ట కరో జ్ఞేయం” అన 

విసారమును 8 హ_స్తములుణా విశ్వకర్మ (పకాశయందు 'వప్పబడి 
యున్నది, 

53. గజ మేరువు లక్షణము 

నమరాంగణ 57వ అధ్యాయము, 
శ్లో (వానాదన్య గ జన్య్యాథ లక్షణం సం పచక్షు హే | 

చతుః షష్టి పదం శతం “నాయ విభజేద్ గజమ్, 

తెత్ర; నీమార్థ స్ఫూతేణ పృష్ట గో వృత్త తవమాలిన్దేగ్ 
గర్భం కుర్యా త్త త్తనర్థేన న pee తత్త్ర్య॥ 

ఆార్ణ (వమాణముథునా గజస్య పృష్టముచ్య శే జ |} 

శ్రభాగ్యతువ్ననో 5 యాః కార్వాః కోల చతుష్థ య] 
జంఘే యమస్య నిర్ణి స్టా మల్ల _స్తంభాంతరం భవేత్ 
పట్టకాంతర జ ష్యత్రాభ్యాం నవుభాశేన మేఖలా! 

అ ౫తః కోర నేనం స్యాత్ పృష్టుత స్తు గజాక తిః 

తా] గజ మేరువ్రు యొక్క లక్షణమును ఇైళ్ల ఎపామున్నా ఘు, 
చతుర శ్ర (ప బెశమును ర_8 భోగములు చేసీ అందులో సామం 
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విస్తారముగల సూత్రముతో వెనుకవైపున సగమును గుర డముగా 
గీచి గర్భమును నడుమ 'సగముచేయవ లెను. - విస్తారనునక ' రెట్టిం 
పు7ణా యెత్తును చేని స్తంభము .4ఉ, ఫాగములు నలుమూలల నిలిపి 

మల్లబంధమును రచించవ లెను. పటిక, అంతరప్మ త్రము, . మేఖల, 

నమానఫాగములుగా రచించవలను, ముందు ఘారసేన పద్ధలి 

యును నెనుక యేనుగురూపముగాను రచించపలను, ".. గ 

D4. గజ మెరువు వష పద్ద 

సమరాంగణ ర్ర్వ అధ్యాయము, 

నో! చతుః వష్టిపచే శేతే (పాసాదం విభ చేమృఛమ్ | ) 

;. శేశార్రే నచ సూ త్రేణ పృష్టతో వృత్తమా లిఖేత్.॥ 81 

భాగ శ్చతుర్శి రంఘాస్య మేఖలాచార్ల భాగి-కా 1 
_ జగ = చ య తి; ఫ పురతః సూరనేనోఒయం పృష్టతశ్చ గజాకృతిః॥ 82 

విశ్వకర్శ పకాశ అధ్యాయము 6 ee 

శో! వచే విమానచాందకో గజః పోడశే .హసాః స్యుళ్ళ తా(తో। 
{wr గరా సయ సల . Pn.) 

చనవల భొః కెలాసో మగారాజ సు॥. 
m7 ఓ &) జజ .', 

నుటీ యు 

“గజో౫జ నమ స్తథా కుంభః కుంభా కృతి స్ట ! 
ద్వచర్శూమి కా నవకోచ్చయః! . 9] 

.తె|! 16న. హా_స్హ్సముల విసారము గ అంత స్తులును కలిగి 

యుండవలెను, “సి శోకారమే కనుక తాత్సర్యము (వాయ నవన ఏస్ కార్ట్ | 

కము చేదు, 

(| ర్ట. గ బురువు 3న పద్దతి 

అభ" వాజ్రత్రి 170వ నూ, మ 

క్షా వర్టిమానా వ్యాసా పూర్యం వృతో వ్భత్త తీమూలీఖేత్ | 

వామే' దశన ఛదొన్యం స_ప్పభూ నలఅయా కతిః॥ 75, 

9] 



Gf భారతీయ మహో! 

వేద్యాం లేఖ్యం గజపృష్టం ఘుంటాక౭€ శ నంయుతమ్! 

డివ్యమండ పకో భాఢ్యః సగజః సర్య్థకామదః॥! 

'తా॥ వర్గమాన మేరువునందు సగ పాలు వెనుక గుం} డ 

చేసి కుడి ఎడమలయందు భ దములను మొదలె నవానిని రచించి 

7 అంత సులున్కు వేదిక, ఘంట కలశము ముందు మండపము 

న వోగజ మేరువగును. డీనినలన సమ స్గమెన కోరికలు సిద్ధిం? 

విశ్వకర్మ [ప్రకాశ అధ్యాయము 6 

త్రో (పొగ్టీ 9వేణ విశాలేన భూమికా నవడున్న తా! 
cr 

అనేక చం దశాలస్తు గజ సాసాడ ఉచ్వ లే! 

తా! విశాలమైన (పాగ్టీ ౨నములతోను అనేక చంద 
తోను 6 అంతస్తులు కలిగినది గజ మేరువగును, 

56. గజ మేరువు శీవ పద్ధతి 
సమరాంగణ రిలివ అధ్యాయము. 

0 అం అర న్లో (_పాగ్మీ ) వేణ విశాలేన భూమికాసన_ప్హ ఉచ్చితిః॥ 

అనేక చందశాల స్తూ గజః |పాసాద ఉచ్యశే॥ 

'గజోగజ సమాక్ళతిః, (సమరాం. అ. 6కిన..10 న్లో 
(౧ 

“జః సింహశ్చ కుంభాళ్ళ ఏ వలభీ ఛందక నధా॥ 

చత్యార వలే తుల్యాాః స్యుర్ణ స్తాన్నేఢ సమానుత;॥ 

తొ! పై జెప్పిన క్ల కార్ధమేకాక (పార్టీ వము విశౌల; ర 

నుండ వ లెననియును చరిదశౌల లనేశములను రచించవలెన 
జెప్పబడియ. న్నది, గజాకారముగ నుండవలెను. 7 అంతకు 
నురిడ వ లను, (అనుబంధము శీ!వ పటము చూడుడః 

ఏ7. సింహ మేరువు అక్షలుము 
సమరాంగణ ర్?వ అధ్యాయము. 

శో (వాశాదస్యాధునా లక్షం సింహా సంజ్ఞ న్య కధ్య లే॥ 
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చతుర శం సమం తై తం విభ జేన్నందనే యభా। 

గర్భో భాగైశ్చ తుర్భిః న్యా కందఖి త్రీ స్తుభాగికీ! 

భాగేనాం ధారికా కార్యా 'బాహ్యాభీ తిన భాగికీ! 

ఛ్మదం భాగైశ్చ తుర్శిః స్యాద్ భాో నె శేన నిర్ష్ణతమ్! 

ఇఒ, అర “దార నక గ్న అ కర్లస్తు దిగపడః కార్య జలమార్ష నమస్వితః। 

చ్విపదం వీఠ ముల్ప్చేధాత్ సింహా రథిస్టితమః। 

ఖురకం-చ పదార్ధ సుర్యాత్ స్రీఫై న్య ముధ్యతః।! 

కుళ్యా దూర్థ్వంతు విసాశళాద్ ది(గుణం కలయాథికమ॥! 

చ్విపదం వేదికాబంభం జలిఘా వాస్య చతుప్పదమ్! 

మేఖలాంతర పష్యతంచ విదధ్యాద్భాగిక్ దయమ్॥! 
4 

త్యంశాని కర్ణ శ్చంగాణి (గీవాండ కలశే ః నవా! 

నింహకర్ణ స్తు క్ర _ర్తవ్యః సము యాచ్చతుప్పదః! 

నీంహారాప సమాకాం? లే (పాసాబే నీంవానంజి తే, 

ఊర్థ (తః కర ర్ల కంగన iS సట్పుకా యూలమంజకీ 

న్తభాగ సముతే తధా లతా ః పంచభిర్యు తా; 

గీవోచ్చాయస్తు క ర్థవ్యః = వదం పాటేన నర్జి తమ్! 

అండకం తు పదో ల్పెధం లేఖూాయ -0చ ద్యినిస్స తమ్! 

సాదోన భాగము "నాయ క్షం దికాయాః కీర్తి రి తః 

దె(పదం కొలశం కుర్యాద్ వీజపూరక నంయుతిమ్! 

య ఇదంకారయేత్ సస్యా దజేయః పురుపో (ధువమ్! 

వ్యవహా రే నృపకులే సం్మగామే శ్మకనసంసది। 

తా! నింహమేరువు యొక్క లక్షణమును చెప్పుచున్నాడు, 

వతుఠ్యశ పబేశమును 10-10 భాగములువేని మధ్యగ ర్భమును 

; ఫాగములును, కొందపుగొడ 1 ఫాగమును, అంధాకిక 1 భాగమున 

వెలుపలిగోడ 1 భాగమును చెయన లెను, భఛ్యాదము 4 భాగములు, 
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నిర్షమము 1 భాగము, క కర్ణము 9 భాగములు జలమార్లము మిగిలి వ 

(పజేశమున. చేయవలెను. అధిప్లానము లి భాగములు సింహముల ప్రై 

నిలచినట్లు రచించవ లేను, ఖురకము శీ శ్ర భాగము వీశ్రమయు మొకం. మధ్య 

నుండవలెను, విస్థారమునకు రెట్టింపును దానిపైన "8వ వంతును 

చేయవలెను. 223 | అగును. చేదిక' 2 భాగములు, జంఘ. శ& భాగ 

ములు మేఖల అంతరప| తము 1 భాగమ్ము కర్ణశృంగములు (గవ 

అండకము కలశీముతో నవా కి భాగముల సింహకర్ల ముల యెత్తు 

శ భాగములు, అంతటను. సింహ హనులను రచించవ లెను. 'కర్రశృంగముల 

పెన మూలముంజరి. విస్తారము 6 ఛాగములును. యెత్తు .7 భాగము 

లును 5 అంఢకములున్లు ఏ చేయన భెను, గీవ 3 భాగము, అండకము 
1 భాగము, రేఖయందు రెండును తగ్గించవ లెను, చందిక భాగము, 
కలశము 2 భాగములు వీజపూరకముతో సహితము చేయవ లెను. 
ఈ మేరునును రచించినవారు లోకమునందు జయమును పొందుటయే 
కాళ న్వర్థమునందును జయమును పొందుదురు. లేక నందనము 
వల 8 భాగములతోనై న జేయవచ్చును. 

58. సింహ మేరువు 2వ పద్రతి 
సమరాంగణ 55వ అధ్యాయము. 

న్లో చతుః వసష్టైపదః నీంహోో 'భ|దం భాగచతుష్టయమ్!. 

ద్వ రంకకో మూలక ర్ల చ గర్భః పోడశలి? పాడై ః॥ వ్ 

విస్తారాన్టే భవెజ్ణంఘా మేఖలావదిశా భవేత్ |. 
వశే కా "రధికాచాన్య భవేత్. భాగ త్రయో చ్చి తా॥ 81 
లో నర్భతో భ|దవచ్చాస్యా చేఖ్లా (గీవాండశకాదిక హ్! 
సింహా కాంతై స్తథా భద VE (వానాదః నింహఉచ్యలే। ర్ర్ 

- ,వ్మికమార్జవ శీలానాం | పాసాదోఒజయం శుభానహాః॥ 
" తా! చతుర శ్ర ' (్రపుబిశమును 8 భాగములు చేసి గర్భము 

&:- 'ఛాగములు చేయవలెను, భద్రము. 4 భాగములు ' కర్ణములు 29 
శే 

జ 3 wi “ po) + . గ్; ల ఈం బైల్ 
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భాగములు చేయవలెను. విసారములో సగము యెత్తు జంను 

అనగా 4 భాగ ములు మేఖల 1 భాగము ఒకొక రథిక్ యెత్తు 

కి భాగములు సర్వతో భ్మదమేరువున జేసీనమ్లే మంజరులు *గీవ, 
అండకముచేనీ భ| దములయందు నింహనులన్ను రచించినచో . సింహ 

మేురువగును. శుభ పదము, 

59. సింహాముమువు 3వ పద్దతి 

అపరాజిత 170వ నూ, 

క oe EE 
ల్ల విజ్లేయః శేశ్లరీ పూర్ణం శిఖరం చ విమానజమ్! 

(పాగ 9వ యుక్తం భో దాద్యం కర్లాండం భూమిపంచకము॥ 77 

ఘంటా కలశ శోభాఢ్యో దివ్యమండప సంయుతః। 

'దేఏనామాలయః కార్యం సింహో భగవతీ గృహమ్! 78 

తా! శేశరి |పాసాదమును విమానపజ్థతితో నిఖరమును 

భ|దము మొదలయిన వానియందు (పార్టీ )వములును, కర్ణ ముల 

యందండకములును శ్ అంత స్తులును ఘంట కలశము ముందు మండ 

పము రచించిన యెడల సింహామేరువగును చెవిమొక్క- మందిరము 

నకు ముఖ్యముగా సింహ మేరువును రచించవ లెను, . 

నవురాంగణ 6కిన అధ్యాయము. 

శ్లో! సింహ: సింహోక్ళతిర్ క యా: 10 
౧ (దా ' 

విశ్వకర్మ (ప కాన్స్ 6వ అధ్యాయము, 

సింహ; సింహ గతిజైయో గజోగజ సమ స్తథా ముఖిః। 

కుం ఫాః కంభాక్ళతి నద్వ ర్భామికా నవకో వ. 8|| 01 

౦హో దశ్ ఉదాహవితః॥ | 103 

తా సింహ మేరున నిసారము 10 సా _స్తములు కలిని సింహము 

న ల నుండును, 9 అంత స స్తులుగా రచించవ లెను, 

(అనుబంధము ౪ 82న పటము భూడును) 
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పద్మ మేరువు లక్షణము 

సమరాంగణ 57వ అధ్యాయము, 

శ్లో! ఇదానీం పద్భకం (బూమః (ప్రాసాదం పద్భనన్నిభమ్। 

యః పుమాన్ కారయ ల్యేనం నకామాం లభ జేఒభలాన్। 

చతుర శ్రీ కృతే శేతే చతుర్ది శు విదిక్షునా! 
అద అ అడ్ అభ య... కసా న్యన్యేల్ పృథక్ క్ఫృథికి స్తూ ఆ ణ్యభవృత్తేం UU న దయేత్ | 

ద్గ్వి దిక్ సూత యోర్మ ధ్య చతుర, శంతు రోపకమ్॥ 

తుల్య, పొనూణ్య విన్య సేత్ స్యుర్ డా(| తింశ డోసోారితః। 

విస్తృతా న్యథ భాగాద్యా కర్ణ రప కాణి ఏడ ఫో 

పద్భప|తే నమానాని బార్ మానాన్ని తానిచ! 

గర్భః సాద్ వాహ్యనీమార్థం యచ్చేపం లేన భత్తే తయః॥ 

Cd క్ గార పుడప్ష దాగ్థదశక రః కుది @ జ్వేష్టాదికః కమ త్! 

దార తింకత్ పోడ కాహ్టైంచ తన్యస్తూ రభకాః [కనూత్ ॥ 

జలాంత రాణి చె చైతన్య శ్రీవత్స న్యే వకారయీత్ | 

వీళకం వేదికాబంధం జం? ఘా లేఖ్టర చల్నదికాః॥ 

అం”*కం కలనం౦ [(గీవా మేతస్యో [చ యమానతేః 

కుర్వీత ౫ గని న్ కన్వేవ సర్టవిస్తారాను సారతః॥ 

తా అన్నిక్ క్రిక్ నిచ్చుునట్టి పద్మ మేరువు యుక్క్ా లక్ష్మణం 

మును చెప్పుచున్నాడు. చతుర శ [చ దేశమును డిశలయందును 
మూలలయందును గుర్తులుపెట్టి గులడముగా గీయవెను.. దిశ 
యొక్కయు మూలయొక్య-యు నడువు నలుణజదఠముగాను నమూన 
ముగాను చుట్టూ ఏ9 భాగములు చేయవ పను. కల్లి భాగముల 
చొప్పున 16 రథములను గుం్యడముగా రచించవ లెను, జలమార్షము 
లను కల్పించవ లెను. విసారములో సగము ' గర్భమును శో చేయవ లెను, 
పగిలిన నగములో పాతికవంతున చుట్టూ గోడ ఠచించవ లెను, 
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68.12 హస్తములు పద్భమేరును యొక్క కనీన మధ్యమ ఉత్తమ 

విసారములు రథములు తి£.16.8 వరుసగా ఉత్తమ మధ్యమ కనీస 

| పాసాదములయందు రచించు పద్ధతి జలమార్లములు శ్రీ వత్సము 

నందు రచించినకై రచించవ లెను. అధిషానము, వేదిక్, జంధు, 

చం దిక, అండకము కలశము (గవ మొదలైనవి, న్యన్తీక మేరువున 

చేసినట్లు చేయవ లెను, 

61. పద్మ మెరువు 2వ పద్దతి 

సమరాంగణ రీరీవ అధ్యాయము, 

శ్లో పద్భ్శస్య హస్త సంఖ్యాస్యాత్ 'పోడశ ద్వాద శాొధ వా॥ 86 

వరుఃః నచ క_ర్దవ్యః సూతం తు న్వస్తీకే యథా! 

సశ రథాః స తః పద్మపతౌకృ్ళతి మనోరమాః॥ 87 

ఉద కాంతర కంకుర్యా చేయనే నందనే యధా॥ 

విశ్వకర్శ (ప్రకాశ రివ అధ్యాయము. 

వో పద్మకః పోడశా[సస్తు భూమిద్యయ మధాధథికః॥ 

పద్నతుల్య వమా కోన శ్రీ గుష్టక ఇతి స్మలితః॥ 

పరోనాయ కోణములను 18 అంత స్తులును చేయవ లెను, 

“తదైవ పదక: పో ఉ|చ్బాయో భూమికా ద్యయః” 98 

పోడ ళాానః న విజయో విచిత శిఖరః శాఖః॥ 94 

తా పద్భమేరువునకు విసారము 16 హ_స్తములుగాని 81 

హ_స్తములుగాని యుండవలెను, దానిని సర న్తీక మేరువువలె గుండ 

ముగా జేయవ లెను, రథములన్నియ.ను పద్మపత్రములవలె సౌండ 

రర్గముగా నుండవలెను. జలమార్లమును నందన మేరువున శేసినట్లు 
యిన్ 
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62. పద్మ మెరువు 3న పద్దతి 

అపశాజిత 170వ సూ. 

శో వృ త్తం వేద్యాశశే కసే ద్యా(త్రంశద్భి ర్విశాజిలే। 

లా! ద్యిప దాః కర్లాః క వ్యా భదవర్శి తాః॥ 

భూమిజం శృంగ మేవం చ భూమిజం భూమిం పంచకమ్! 

ఘాంటో కలశశ్ భాఢ్యం కారయే నేరు పద్మ కమ్! 

తా! నలుచదరపు (ప చేశమును గండముగా గీచి చా 

చుట్టూ చడరముగా తిల భోగములు చేయవలను. 9.2 భాగము 

చొవ్వున 16 రధికలను రచించవ లెను, ఇట్లు 5 అంతస్తులు చే 

న లెను, ఘంట, కలశము మొదలె నవి రచించవ లెను. దీనిని ప 

మేరువందురు, 

63. పద్మ మెరువు శ్షీన పద్ధతి ". 

సమరాంగణ 6కివ అధ్యాయము. . 

త్రో పద్భకః పోడ శ్యాశిః స్యాద్ భూమిళా ద్వితయాథికాః! 
_సద్భతేల్య [కమా కోన నాన్ఫ క్రస్పోతురడైకః! 

అస్టావంశత్ "బొడ బీశేడ శో (శీత్రీభిర్వీనా। 

న స్తలః పద్భక శే సల విమా నచ్చ రద నవచ॥! లీ 

తా॥ పద్దు మేరువు 16 కోణములు కలిగి క'అంతసులత' 
పద్మమువ లె ల నుండ వలను. మై శ్లో కార్గములకు సమముగ శేయున్న & 
ఫిగారము. 25 హా _స్గముల్కు 16 కోణములు కి కోణములు గుం డన 
ఈ మూడు విథములు తప్పు చేయరాదు, 

(అనుబంధము కికి, 84వ పటములు మాడుకు) 
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64. నందివర్దన మేరువు లక్షణము 
సమరాంగణ ర్7వ అధ్యాయము. 

న్లో, అధాభిధీయతే నమ్యక్ (పాసాదో నండినర్గనః। 

నందయశ్చేవ కర్తారం పుతదార ధనాదిభీః॥ 

చతురోచ్రీ, కృతే తేలే భజేత్ పోడశభిః పె ౪: 

శతద్యయం విఫాగాః స్యుః పవట్పంవా న_త్రథా పరె ః॥ 

గర్భః ఫతపదః కార్యో ఛిత్తీళ్చతి పదాయ తా! 

కర్ణ ప్రమాణం (తిపదం నవబంధ నమస్యితమ్! 

భాగాయతం భాగ పాద విస్తీర్ణం వారి వ_ర్హ్మచ। 

విభజేత్ పంచధా కర్ణం తస్య భ|దం|తిభిః పడై ః| 

షీ లా 
భాగం భాగం భవేత్ కళై. భాగార్లం 'భ|దనిర్లమః। 

(పత్యంగం ద్విపదం కు ర్యాద్ వారి మానశ్లేణ నంయుతమ్॥ 

నిర్షమః సార్గభాగాన పార్ళ (యో రుభయోరవి! 

శాలావట్పద విస్తారా |పత్యంగం భాగ నిర్ణతమ్! 

ఛో దంత దగతః కుర్యాద్ విసాశేణ చతువ్న్పదమ్! 

భాగార్ల నిర్షమం సమ్యాగ దిక్షు సర్యాసనకయం విథిః॥ 

కర్ణ స్యా నేన రొద్ గళల్ళాత్ వృత్తంతఆ ఫూర్యమాలీ గోర్ 1 

అనుసాశేణ వితశే దంగ పత్యంగ నిర్ణమమ్! 

నార్ధభాగం గజాధారం సాబ్బప తం సుమేఖలమ్! 

కుర్యాత్. పదం పాదహీనం జంఘాకుంభ సముచ్చితమ్! 

భాగ పాబేన కణకం పాదేనాంతర ప్మతకమ్! 

తదర్ధం | గానహోరం చ భాగార్షం ఖురకం తథా॥ 
— గ 

శ ఉల్లి 5 ఇ ఇ స ర *ి ఖురకేణ సమం (వోకా ఎత స్ట్టవా స మ్ముచ్చితిః। 

వినారాద్ ద్వినురుశ్న్చాయం స్వాచూస్థ్యం కల్పయేత్యు ధీః॥ 

101 
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తులోదయా విధాత వ్య(న్ర్ర యో దశ భిరంశ క! 

వింశత్యం సంతు శిఖరం వేదికాచ చతువ్పడమ్॥ 

పాదోన భాగ ద్వ్యితయం కుంభకం తేషు కారయేత్ | 

భాగ నై నేన కలశమనైనాంతర ప[తకమ్॥ 

పాదహీన పదం కార్యా మేఖలాస స్య సుశోభనా!। 

జంసూ హద్భాగికో య్యా యా భాగార్గం (గానపట్లికా॥ 

హీరకంచైక భాగేన కర్ణస్థం పరికీ తమ్: 

మేఖలాంతర ష్యతంచు సాద్ధభాగ నమున్నతమ్॥ 

జంఫఘా మ ధ్యేతు ర్ _ర్హవ్యా రథికారథికా తథా! 

వృత్తే స్లంభెః నమకరై శాస సైర్ముక్తా వశరాలకే ః॥ 

జంఘాతు నంన్భ్ఫతా కార్యా మల్లచ్చా బె ర ర్యిభూపి.తా! 

జలాంత శేషు రూపాణీ కుర్యాత్. నంఘాట కై శుభి 51 

కుర్యాత్. తులోదయస్యోర్థ (౯ మితి భూమి భిదన్షభిః। 

స్క-ం వాష్టాంశో ఒన్య దూరా ద్యాభూమిః సాన పద్శతయమ్ 

ద్వితీయా తి పడా |పోకా తృతీయా పాదనర్శి తా। 

సార్ధద్వ్య్యం ళా చతుగ్ధచ పాదోనా పంచవిరా తతః॥ 

వషస్టితు ద్యిపదా కార్యా పాదోనా న_ప్పమి తతః। 

అష్టమి తుక్షితిః కార్యా సార్గభాగోన నంమి"తా॥ 

వె క స్యాః పదాన్టేన పత్నపః స్యాత్ పరస్పరం! 

కోతే కూటాని కురీగత [తత్యంగే తిలకానిచ॥ 

భే కుర్యీత రధథికా వివిధాః కర్ణ నంకూలా?। 

రథన్య పార్శ (యాశ్లేఖాః క_రవ్యాశ్ళ్చో భ ్ యయోారవీః 

వేదికాస్య విధాతవ్యా భాగమేకం సమున్న తా! 

(వా తావ డ్భాగ మేక మండకం౦ ద్విపదో దయమ్!! 
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కుర్యాత్ సామల సారించ చం దికాం సార్గభాగికామ్॥ 

కలశేన్ర్రీ పదః కారో బజపూరం బహి స్తతః 

పురతః శూరనేనం స్యా న్శశ్య రూప నమాకులమ్! 

మి శ్రకన్య విమానస్య్థ నద్భశం నంకారయదమనముమ్॥ 

భూపణతి భవనస్యాస్య ( పాసాదం నందివర్గనమ్! 

సాసాద వింశతి రియం పరికీ ర్తి తేహ 

మేరాషదికా నకలనాక్ సదా మభిష్టా 

తత్తే (న వేత్తియ ఇమాంస సమ్మగ శిల్పి 
వన్ణా[గణీ రృహుమతిన్న భ వెన్న్సృపాణామ్! 
ఇతి నమ శాంగణ సూూతథధారా పరనామ్ని వాస్తుశా నె 

కురా(డి వింనీకావు న_ప్పపంచాశో ౬ ధ్యాయః, 

తా॥ చతుర ప్రచేశేమును 16-16 భాగములుచేసి గర్భువ 

10.10 భాగములు చేని చుట్టూ 8 భాగములు గోడను రచించవ లన 

కర్ణము 8 భాగములు, దానిని 5 భాగములుచేసి మధ్య క్రి భా 

ములు భద్రమును ఆ భ్యడము యొక్క నిర్లమము శ్రీ భాగము; 

మధ్య ఇెొల మొక్క వినారము 6 భాగముల, దాని మధ్య భ్మ దన 

శే భాగములును నిర్తమము ప భాగమును అన్ని దిశేలయందు రచిం 

వలెను. జలమార్షము పెడను 1 భాగమును విస్తారము 4 భాగము; 

చేయవ లెను. (పత్యంగము 2 భాగములు నిర్షమము 1 భాగము 

శాల మొక నిర్హమము 1కే భాగము, విసాఠములో సగము కొలతతి 

గం డముగా గీయవ లెను, దిశల ననుసరించి అంగ పత్యంగ ము! 

మొదలై నవి రచించవ అను, ఆలయము ఒకటి నరభాగము ఏనుంగ 

పె నుండవలెను. తొమరపుహ్పము మేఖల యుండవలెను. 1 భా 
మున జంభఘౌ్మమొక్క- కుంభము యెత్తు ఓ ఫాగము, అంతరప్మ తే 

+ భాగము, (గానహోారము అందులో సగముండవ లెను, ఖురకన 

శే భాగము, ఖురకముతో సమానముగా వీఠముండవలెను. అఫె? 

నము యొక్క- విస్తారమునకు. శెట్టింపుగా యెత్తును చేయవ ఆః 
దూలముయొక- సెభాగను వజకు 18 భాగములు, శిఖరః 
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20 భాగములు, వేదిక 4 భాగములు, కుంభము 1% భాగములు 

కలశము 1 భాగము, అంతరప్కతము క శే భాగము, మేఖల 1 భాగము, 

జంఘ ర భాగములు, | గానపట్టిక శ శే భాగము హీరకము య 

మేఖల అంతరప, తము 1: భాగము జంఘమయొక్క_ నడువు రధికలను 

ర-చించవ ఇను. గుం| డని _స్తంభములున్కూ మకరములు (మింగు 

చున్నట్లు చి, తింపబడిన _స్తంభములును జంఘయొక్క- చుట్టును 

మల్ల ఐర్బిద్యమును రచించవ లెను, జలాంతేరములయందు రూపము 

లను రచించవ లెను. దూలముపెనుండి అంత సులు ర రచించవ లెను. 

స్కంధము రీ భాగములు, మొదటి అంతస్తు కి, భాగములు, 

రెండవ అంతస్తు కి భాగములు, మూడవ అంతస్తు 2% భాగములు, 

నాల్లవ అంత సు 9: భాగములు ఐదవ అంత స్తు 2౫ భాగములు, 

ఆటవ అంతస్తు $8 భాగములు, ఏడవ అంతస్తు 14 భాగములు, 

ఎనిమినవ అంతస్తు 14 భాగము ఒకొం-క్రా అంత స్తున చుట్టూ 

శే భాగము తేగించుచుండ వ లెను. మూలలయందు కూటములును, 

(పత్యంగములయందు తిలక ములును, భ| దములయందు రథికలును, 

అ నేకవిధములై న ద్మితములతో రచించవ లెను. రథముయొక్కా 
రెండు'వెపులను .:. వేదిక 1 భాగము, గవ 1 థాగము. 

అండకము 8 భాగములు, ఆమలసారము-చం దిక 13 భాగము, కల 

నము క భాగములు వీజపూరము చేయవ ఆను. నెలుపలను ముందు 

శూర నేన పద్దలియును మధ్య రూపచి తములును మి శవిమానముతో 

సమానముగా దీనిని రచించవ లెను. దీనిని నందివర్గన మేరువని చెప్పు 

దురు, మహాశళిబ్పులచే నీ యంశముల లల్ల శెప్పబడినవి. 

(అనుబంధము కిగ్త్ కీరీవ పటములు చూడుడు) 

65. నందివర్దన మేరువు 2వ పద్దతి 

అపరాజిత 170వ సూ. 

న్థో॥ తలచ్చుందం కుల్లతల ము|చ్చృయే స_ప్పభూమికమ్! 

కరే నాగరశ్యంగాణి | పరే | దావిడానిచ॥ 81 
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ఛ్మ బే వాశాట కూటాంక ఏ లతాం వై వామ దశ్నిణే। 

నందివర్గన ఆఖ్యాతః సురూపో లక్షణాన్విత: el 89 

విశ్వకర్శ _పకాశ 6వ అధ్యాయము. 

తో న_ప్పభిర్నంది వర్గనః | 87 

తా॥ సంది నద్ధేసము 7 అంత స్తులు కల్లీయుండును, నందివర్గన 

మేరువు 7 అంత స్తులును, తలచ్చందమున నుల బ్లతలమును కర్ణ మున 

నాగరప ద్ధతితో నీఖరములును, శురథమున (దాపిడ పద్ధతియును 

భ|దమున నరాటపద్గతితో కరూటములును కుడి యెడమలను శిఖరము 
లును కలిగియుండును. 

66. నందివర్ధన మేరువు 3వ పద్దతి 
అపరాజిత 167వ సూ. 

నో గుణరామదేర్యక పకా ద్యావింశతి వి భాజి లే। | 

అనుగ శృంగతిలకం కన్దేకార్యం ద్యిశృంగకమ్! క్ 

శృంగం చోపరభేఒధోరు మంజతోో ద్యాదశె వచ! 

కృంగై.ః పంవాండ క చై._ర్యుక్వొ నందివర్గన నావుకః! రఢీ 

తా చతుర శ [వ చేశమును లల భాగములుచేని మధ్యనుండి 

8._8.2.1.2 భాగములుచేని పెన శ ్రంగమున తిలకమును కర్ణమున 

ల న్ద ఫ్రంగములును, ఉపరథమున 1 శృంగమును, ఉరోమంజరులు 

12ను ఉరోమంజరియందు 5 నృృంగములును ఇట్లు రచించినచో నంది 

నర్గన మేరువగును, 

(అనుబంధము శీ7వ పటము చూడుకు) 

67. నందివర్ణన మెరువు శన పద్ధతి 

సమరాంగణ రికిన అధ్యాయము, 
న్లో వింశత్యండక సంయు కృః స_్తభూర్నందివర్థనః! 7 

తా॥ నందివర్గన మేరువు 7 అంత స్తులును 20 అండకములును 

కోవిగి యుండును, 
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68. వలభి మేరువు లక్షణము 

సమరాంగణ రీస్ వ అధ్యాయము, 

న్హా॥ స్వ స్తికన్య యథాపూర్వం కోధితం మానలక్షభమ్! 88 

తేనైవ లక్షీతః న ర్వే విదధీత విచక్షణః! 

యథామూల విభక్తస్తు లతిషు స్వ న్తీకాదిషు! 89 

యథాన్య౦ధ విభాగోఒవి శేఖా మధ్య విభాగతః। 

నర_స్తికాం కోవిధాతవ్యః శుకనాసోచ్చ యాచ్చుభ | 90 

(పాసాదానాం నభా? ః స్వాత్ న్తభిర్విహి త్మ శ్రియ! 

విమానే సధ రాత్యంశ న్యూనః కార్యో విపశ్చి ఆ! 91 

కైలాసాచ్చ తురంశోనా విశోయా ళకనానికా! 

సర్వతో భద సింహోఖ్యా మేరూణాంతు విశేషతః: ఫలి 

వమడ్భిర్భాగ్లై ర్వినాకా ర్యా కుకనాసా విజానశా। 

( పాసాదోచ్చేన సాంధాకో విమానాద్యాః (కీర్తి రి తా 93 

విస్తారాన్టైన తద్దర్శో యచ్చేషం శే తెన భి త్తయః। 

(పాసాద ఏ జంఘో దృయేణ తుల్యోగ ర్భృ తులోదయః॥ 94 

నవి త్తి ర్రర్భతుల్యా స్యాత్ సాంధా లేవు తుతోదయః । 

న్ విభేయుః పునర్ వ్యాసాద్ యది వాకించిమన్నతః॥ 9 

మూలసూతం తుదశ భా వృ _త్తమస్య సమాలిఖేత్ | 

గర్భస్త్మూతం (చతిస్ఞైప స్ట్ సీంహకర్గం (పకొల్ప యెత్ ॥ 86 

సార్గభా?న సూలేణ మధభ్యమన్య నమాలిఖేత్ | 

ఉరో ద్వి భాగ తుల్యంతు మస్తకం భాగ మ్య్ముచ్చితమ్! 97 

అనేన వ్యయ నో పవ్ల్హ్య్బాయా ద్విభ "గి కాః క్! 

ఉర రేఖా చ నీమాంే సూ తేణ చృందమాది శేక్ | 98 

నవ భా దశధథాచె వ సీంహక ర్లావు భాస్మృత్"। 

ఏకః వడి నృత భాగ ఉదయాతృంచ భాగికః] 99 
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సూరనేనో ద్యితియ స్తు స్యాత్సమోదయ వి_స్హృతః। 

ఉదయా త్చార్ధ విస్తీర్ణం సింహాకర్ల శ్రీ సంకులః। 100 

కోవులాన్' మల్ల కాం శ్చాన్యాన్ సింహకర్తాత్ [పరోపయేత్ | 

(పాసాదానాం హీ సర్వేషాం నర్వ మేత ది(భావణమ్॥ 101 

యన్య య్మతోచితం స్థానం తద్ తత వినివేశయేత్ | 
నిర్మిత" వలే _న్తీర్యక్ సూతం కుర్వీత స_ప్ప్తథా॥ 102 

పంచ భాగాంశ్చ ముఖత స్తే నె వాంశేన కల్పయీత్ | 

మేఖలాంతర ప లేచ జంఘా కుంభక మేవచ॥ 108 

పంచ భాగో_చ్భితం కుర్యాత్ తద్యచ్చిఖర ను(చ్చితమ్। 

కీ ర తాని ఏమానాని యాన్యే వసుర వర్త ని॥ 104 

తాన్యేవ స్థావరత్యన (వెనాదా ఇతి వి ళుతాః॥ 

తా॥ పూర్వము న్వ_స్తీకమునకు చెప్పబడినట్లు అన్నియును 

రచించన లెను. శుకనాసము కూడ అబే పద్ధతితో చేయవలను, 
నపాసాడములన్ని యు నొక్కే పద్ధతి శ్రీవత్స | పాసాదమునకు 
7వ ఫాగమును, విమాన పాసాదమునకు శివ భాగమును, ైలానము 

నకు 4వ భాగమును, సర్వతోభ ద సింహ పాసాదమునకు 6వ భాగ 
మును తగ్గించి ఈుక్ర్షనానమును రచించవ లెను, విసారములో సగము 

గర్భము మిగిలినది గోడలు ఇట్లు సాంధారములకు చేయవలెను. 
(పాసాదము యొక్క- జంఘ మెత్తుతో సమానముగా గర్భము 
నందలి దూలమును ఆ గోడ గర్భము సమానమైన 'యెత్తునను 

ఉండవలెను. మరల విసారముకంకు కొంచె మెత్తుగా బేనీ పథాన 

సూ తమును 10 భాగములు చేసి వృ_త్తమును రచించవ లెను, గర్భ 

సూ తమును నిలిపి సింహకర్ల మును చేయవలెను. 1జీ భాగముగల 

సూూతముతో మధ్యవృ_త్తమును, ఉరమును 8 భాగములుగాను, 
శిఖరము యెత్తు 1 భాగము దానిలో సగము (పక్కల యెతు 

౨ భాగములు, ఉరోమంజరిపైన స్యూతముతో ఛందమును 9 అేక 

10 భాగములు చేయవలెను. సింహకర్ణములు ₹ెండును విసారము 



6 భాగములు, ఎత్తు 5 భాగములు చేయవలెను. ఇది యొక పద్ధతి, 
విసారమును యెత్తును సమానముగా చేయుట రెండవ పద్ధతి, 

రనేనము -ఎతు 1 భాగమును విసొరము 1కే భాగమును చేయుట 
మూడవ పద్ధతి, నింహక ర్ల ముల చన మృదువుగా వేణు వేలు 
మల్ల కములను రచించవ లెను. అన్ని [వొగసాదములకును ఇట్లు అలంకా 

రము చేయవలెను. “దేని కెక్కడ యేది యుచితమో తెలిసికొని 
దాని నచ్చట నిర్శించవ లెను. వలభికి అడ్డముగా సూ తమును బటి 
దానిని 7 భాగములుచేని అందు $5 భాగములు ముఖమును చేయ 
వలను. మేఖల, అంతరప తము, జంఘ, కుంభము 5 భాగములు 
చేయవలెను. శిఖరమును అటులే వేయవలెను. 

విశ్వకర్మ (ప్రకాశ రవ అధ్యాయము. 

తో వలభిచ్చందక స్త ద్వచ్చుక నానస్ర్ర యాన్వితః॥ 90 

తా॥ వలభి పాసాదమునకు ఏ శుకనానము లుండన అను. 
ర్ అంతస్తులుగా రచించవ అను, 

సమరాంగణ రకివ అధ్యాయము, 
శో వలభిచ్భందకః కార్యో దేవతానాం వృవషః సదా! 9 

కా॥ వలభి మేరువు విసారమును మునుపటిన ల ఫాగములుచేసి 
కొణిగలను మూడు వై పులను పెంచిచేయవలెను. విసారమునకు 
శెట్టింపుగా యెత్తును దూలముల వణకు 5 భాగములును, మెన శిఖ 
రను 9 భాగములును చేయవ తను. 

(అనుబంధము శిరివ పటము చూడుడు) 

69. కుంభ మేరువు లక్షణము 
సమశాంగణ 6కివ అధ్యాయము. 

శ్లో! కుంభః కుంభాక్ళతి. స్టద్యల్ భూమికా నవకోచ్భితః। 
వ అంజలీ పుట నంస్థానః పంచాండక విభూవితః | 1 

న. తా కుంభ మేరు కుంభమువ "క 9 అంత స్తులతోను ర్ అండ 
కములతోను | రచించవ లెను, 



విశ్వకర్న కాశ 6వ అధ్యాయము. 

న్లో కుంభః కుం భాకృతి _త్తద్యద్య్భూమికా నవకో(_చ్చయః | 95 

అంజలీపుట సలాన పంవాండక విభూపి.తః॥ 99 

ఇట్టు మె రీతిగనే చెప్పబడియున్నది. 

(అనుబంధము నీ9వ పటము చూడుడు) 

70. సమ్ముద మేరువు లక్షణము 
సమరాంగణ రికివ అధ్యాయము. 

న్లో! ఫోడశొ, శిః నమంతాచా విజేయ; న నము, దకః। 

పార్శ (యో కేం దశాలాచ ఉబ్బాయాత్ నద్యభామికః 112 

తా|| నము దమేరున్ర “మొదటి నుండి చివరవజుకు 16 కోణ 

ములుగాను 2 అంత స్తులుగాను రచించవ అను మిగిలిన యంశోము 

లన్నియు మేరువువలెనే రచించవ లెను, 

విశ్వకర్మ (కకాశ 6వ అభ్యాయము, 

శ్లో! “పోడశ్యానః నమంతాొత్తు విజ్లేయః న సము దక ః॥ 99 

పార్శ్య యోశ్చం ద శాలన్య ఉ|చ్చ్బూ యా 

భూమి కాదగయమ్! 93 

(అనుబంధము 40వ పటము చూడుడు) 

71. వృషభ మేరువు లక్షణము 
నమరాంగణ 6కివ అధ్యాయము. 

శ్లో! ... 1 చేనతానాం వృష: నడా వృవస్తు సోర్టచ్చిలే తుల్యక! 

సర్వతః స్వస్తి న నర్శి త్ర క 

I పద్భతుల్య పుమాశోన వావృష శ్చతుర్మశకః। 

పంచాండ మగభూమి స్తు గర్చోహ స్ప చతుప యమ్! 18 
జాని ట్ర వా. 2 

వృపోభ'వతి నా (కాయం (సొానాదం సర్వకామిక్క। 

న_ప్తకా పంచకాభూమి |పాసాదోయ ఇహోదితః। 19 

“వానృపో ము? గ నాజశ్చ్ వివమానచ్చంద ఏవచ 7|| 35 

11) 



భారతీయ మహాోశిల్పము 

“పే ద్వాదశ హస్తాః న్యః |పమాశేన పృథక్ పృథక్” 
విశ్వకర్శ (ప్రకాశ 6వ అధ్యాయము. 

క్లో! వృవస్యో ్ బాయత స్తులో మండితిశ్నిత వర్ణితః॥ 90 
తా|| వృషభ మేగున్సనందు చితరూప నిర్మాణ మవసరము 

లేదు. 5 అంత స్తులుండ వ లెను. వృవభ మేరువు సమ స్త శుభముల 
నిచ్చును, పద్మ మేగున్రనే నలుచదరముగాబెని పెన 5 అండకము 
అతో రచించవతను, 5 అంత స్తులుగాని 7 అంత స్తులుగాని కలిగి 

య౦డవోలను, గర్భము 4 హ నములుంచవ అను. 

72. వృషచ మేరువు 2వ పద్దతి 

| 

అపరాజిత 167వ నూ. 

శ్లో బ్రషుపక్ష రుయమలా స్రత్యద్వగ్నియ ముర్తవః। 

భ్మదం వాన్టార్న నిపాంసం పృథక్ సేపూ వినిర్ల తాః॥ 14 

కన్తేచ సర్వతో భ) కం శ్రీవ న్చే రథనందిశే। 

తీణి షట్ చతా'(రి [కవమూదురః శృంగాణి బోడ శ॥ 15 

ద్యాగ|లెంశ వవ (సత్యం౫ జగ త్య్యాద్యంచ పూర్వవత్ | 

బేయోా వృవభ మేసుశ, సార్గ్షన పశ తాండకః॥ 16 బ్గా లి ఎ ధి 
"తా! 5-26 ఇట్టు మధ్యనుండి భా౫నులు చేయవలెను. 

(మజీయు ర్-2._క...1..్ భాగములును చే యనచ్చును, అప్పుడు తి భా) 

“తద్యత్ |తింశ ది(భాజితే” అని యుండవలయునేమో ? భదము 
యొక్క- నిర్ణమము శ్రేభాగము, కోర్ల మున సర్వతో భ్మాదమువ లెను. 
రథములయందును నందికములయందును శ్రీ వత్సమువ లెను. ఉరః 
శృంగములు 86-4 ఇట్లు 16 రచించవ లెను, (పత్యంగములు శీ2 

రచించవ'లెను. జగతి మొదలై నవి మేరువున జేసినక్లై చేయవలను, 

750 అండకములళతో నుండవ లెను దీనిని వృషభ మేరువని చెప్పు 
దురు. (అనుబంధము 41, 41-4 పటములు చూడుడు) 



సమరాంగణ రికివ అధ్యాయము. 

న్లో మృగ రాజ స్తు విఖ్యాత ఛ్చృం దశాలా ఏిభూషీతః। 

(పాగ్ట్రివేణ విశాలేన భూమికా స్త ఉచ్చితః। 14 

విశ్వకర్శ (వకాశ 6వ అధ్యాయము, 

శ్లో॥ మృగరాజను విఖ్యాత ఫం దశాలా విభూమీతః! 

యష్ 0 వ ళ్ 
(ప్ళో )-వేణ విశాలేన భూమికా సపడున్న తౌ! 

"తా! మృగ రాజము చంద శొలతో 6 అంత స్తులు కలిగి 

యుండును, మృగ రాజ మేరువు 7 అంత స్తుల తోను వం దళొలలును 

(పాస్తీ )వములును కలిగియుండవ లెను, 
౧) 

74. లక్షీ కోటర మెరువు 

అపరాజిత 167వ సూ, 

నో -పేబేందు వేచేందుయుగా అస్టైవింశతి ఛాజిలే! 

పతిరనే పవ చే చస కసే |పతిరణే చైవ (టే శృంగేచ సర్వతః॥ 93 

నంద్యాంచ లఘుశ్యంగాణ కర్ణ తుల్యా నిచో చ్చయే। 

చః పం కర లం షె శా, తం శే 
తదూస్థ్వే లఘుకిలకం రభైెశ (త్యంశకోన్న తా! 94, 

పహోడశ చో రః శృంగాణి (పత్యంగోతు తథాప చ! 
_ ౭ ర 

చతురి(ంశే ల్పర్యభ్న బె భ్మదకాణాంచ సంఖ్యయా। ట్ర 

చతుర్వింశతి తిలకైః నసభమావా (భమైర్వినా! 

జో లి న్ వ్ “ద ఖాది లో క ర 

పంచ మ్యుశ్చిద్వొి*తెం లష్బ్టుక్ టర కాండకాః॥ 26 

శ తా! 41-41-4 ఇట్లు మధ్యనుండి భాగములు చేయవలెను 

ము తము జవ భాగములు కర ములయం సును | పతిరధముల 
అజాయ ల్ (en 

యందును ఒకౌక్క- దానికి 2 భృంగ ములు అన్నిటికిని చేయ 

వాలను, శొల నందియందు చిన్నశృంగయులను చేయన లెను. కర 
a 

ములతో నమానమెన యుకతు గలిగియుండవళను,. ఆ పెన చిన్న 
OQ... అజాన్ 

ఇ. ని 

తిలకమును రచించవ లెను. రథిక యెత్తు ర భాగములు, ఉరః శ్చంగ 



థారతియ మహాశిల్పము 

ములు 1 | పత్యంగమున కియును సర్వభ్యదమున 24 భ్య్రదములును, 

24 తెలకములును 265 అందకములును వేయవలెను. సాంధారముగా 

గాని నిరంధారముగా గాని చేయవచ్చును. దీనిని లన్నీ గ్రకోటర మేరు 

వందురు, (అనుబంధము 49, 48 పటములు చూడుడు) 

75. పంచపషక్ర్ర మేరువు 
అపరాజిత 167వ సూ. 

న్నా! సక చత్వారింశ దేవ పస్యంతేఒండకా స్తథా | 20 

పక్షయుగ్న చందవేడై రృ క్రై౬పా దశభి స్తథా। 

కచ్లే శృంగద్యయం చైవ పంచాండక విభూసితః॥ 80 

దాపయే తిలకం క ర్ల్య్యాం శృంగం (పతిర భె తథా! 

కా ర్యాణ్యఖోరు శృంగాణి పంచవ_క్త" స్తునా మతః॥ 81 

తా॥| 22-14 ఇట్లు విభజించుచు మొత్తము 158 భాగములు 

చేసి కర్టమున ౨ శృంగములును, 5 అండకములును, తిలకమును 

కర్టికయందు కృృంగమును, _పుతిరథమున కృంగమును, రి ఉరః 

కృంగములును 41 అండకములతో శేసినచో పంచన క్ల మేరు 
వగును. (అనుబంధము శీకీన పటము చూడుడు) 

76. గిరి మేరువు 
అపరాజిత 167వ సూ. 

న్హో॥ పెక యుగ్గ మేకంచ యుగ్నం పోడన భాజితే। 

కర్ణ వతిరఖే ద్వే ద్వే శృంగం పంచాండ భూషితమ్! కిరి 
ద్వాదశ వోరు శృం గాణి (పత్యం గాని తథాష్ట్రచ! 

అండకా శతమేకం చ చ త్యారింశ దు_త్తరమ్॥ 89 
'తా॥ 9172-19 పట్లు మధ్యనుండి విభజించి మొత్తము 

16 భాగములుచేవ్ని, కర్ణ ములయందును (పతిరథములయందును 2_2 
శృంగ ములును రీ అండకములును, 12 ఉరఃనృంగములును, (పత్యంగ 
ములు రియును, 140 అండకములు చేసినచో గిరి మేరువగును. ” 

(అనుబంధము 45వ పటము చూడుడు) 



6వ భాగము 06౮ 

77. తిలక మెరువు 

అపరాజిత 167వ సూ, 

శో) యమేందు బె (కె కపమ్రా అహైదశ విభాజితే। 

క్్తైఒను గతి శృంగంచ పంధాండక విభూసీతమ్॥ 40 

(ప త్యాంగాని తథాచా హైవురః శృంగాణి మోడశ। 

తిల్రకోఒండకా నాంతయో దశాధిక శతద్య్వయమ్। 41 

తా॥ 2_12_1_12 ఇట్లు మధ్యనుండి విభజించుచు మొత్తము 

18 భాగములుచేని కర్ణమున కి కృంగములును 5 అండకములును, 

_(పత్యంగములు 8, ఉరఃక్ళంగములు 16, తెలకమున అండకములును, 

౨18 అండకములతో రచించిన వో తిలకమేరువగును. 

(అనుబంధము శీరివ పటము చూడుడు) 

78. చం్యదశేఖర మేరువు 

అపరాజిత 167వ సూ, 

న్లో! తిది తి యుగగ్నేంచురసా క్పతుస్ర్రింశ ద్విభాజిలే। 

తిలక తుల్యాండక యుక్ తాద్భక్ కృంగేఒబ్ద శేఖ రః॥ 4&9 

తా॥ 8-2-8216 ఇట్లు విభజించుచు మొత్తము 84 భాగ 
ములుచేసి తిలకముతో నమానముగా అండకములును శృంగముల 

యందును రచించిన-వో చం|దేోఖర మేరువగును. 

79. నుందరతిలక మేరువు 
అపరాజిత 167వ సూ, 

న్లో పక్షుయుగ్న ద్వయం శస్తం భ కం ద్యాదశథా తథా। 
కన శృంగద్యయం కుర్యా తిలకం పరే తథా॥ 48 

(వత్యంోచ తథా చాప్టా వురః శృంగాణి హోడచ! 
మండధో మేరురాఖ్యాతః పంచవింశతి రండకాః॥ 44 

శ్రా చతుర శ (చ చేశమును 12 భాగములుచేసి మధ్యనుండి 

9.2.2 భాగములు చేపి కర్ణమున 2 శృంగములును, తీలకమును 
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(పరథమునను ల శృంగములును (వత్యంగములు ర్క ఉరఃశృంగములు 
16వ 25 అండకములును రచించిన యొడల మందరతిలక మేరు 
వగును, 

లీ 8 నాభాగ్య మేరువు 
అపరాజిత 167వ నూ, 

నో పక్షయుగ్రా షక యుగ్నాంతా శ్చతుర్దశ విభాజతే। 
శ్లేశ్షర్రీ శ్రీ వత్సక శ్లే సరే తిలకం తథా॥ హర్ 
దాాదశే వోరు ఫృంగాణి స్ప 

సౌభాగ్య సామా కర్తవ్యో భు 

తా॥ విసారమును 14 భోగములు చేసి 2 9_].9 ఇట్లు విభజించి 
కరములు “కేశరి శ్రీ వత్సములన లెను, పరీథములును అబే విధము 
గాను, తిలకమును, ఉరఃశ్చంగ ములు 12న్కు 77 అండకములతో 
రచించిన-వో నాభాగ్య మేరువగును, 

81. గంధమాదన మేరువు 
అపరాజిత 167వ సూ. 

వో అస్హైక పక్షుచం దాశ్చ చతుర్వేంశతి భాజతే। 

సయ 26 మార్థ దస్తథా॥ 46 

కచ శ్రేన్గరీ కారో భే శృంగ త్రయం తథా॥ ప్రజ 
(పత్యం7వాష్ట శృంగాణి అండకాః న పవంశతి;। లుల 5 
నర్భదేవాలయో యుకో నోమ్నా వె గంధమాదనః॥ తిన 
తా॥ విసారమును 2౪ భాగములుచేని ౬121 ఇట్లు. విభ 

జించి కర్ణములయందు శేశరి పద్గతియును, భ|దములయంను కి కం 
ములును, (పత్యంగములయందు 8 కృంగముంలును ల7 అండక్ములునః 
కలిగినది గంధమాదన మేరును... 

82. సర్వసుందర మేరువు 
అపరాజిత 167వ నూ, 

న్లో గుణేందురా మెకగణా ద్యావంశతి వభాజతే। 
కళ రణే ద్విద్విశ్ళంగం పంచాండక విభూమీతమ్! 47 



రవ భాగము 87 

[| పత్యంగేచ తథా బాహా వురః కృంగాణి పోడశ। 

చత్యారింశం శతం సంఖ్యాండకానాం నర్వసుంద రే॥ 10 

తా॥ విస్తారమును 22 భాగములువేసి మధ్యనుండి 81-831-3 

ఇట్లు విభజించి కర్ణ ములయందును | పులేరథ ములయందును లి 9 శృంగ 

ములును, 5 అం శకమూలును (పత్యంగ మున శృంగ ములురి, ఉరఃశృంగ 

ములు 16ను 140 అఐడనముబును రచించి రెని సర్వసుందర మేరువ గును, 

83. త్రీఆలక మెరు ఎ 

అపరాజిత 167 సూ, 

న్లో! పనశ్నాక దై పక్షాశ్చ శేతే పోడశ భాజిచే। 

రథే కై ద్విద్విశృం “౦ పంవాండక విభూపీతమ్॥ 49 

ఫోడ శె వోరు శృంగాణి (పత్యం7తు తతొ ఒపష్టభిః। 

పంచచ త్యా రింశం శతం తథా ్రితిలకో౬ండకాః॥ 50 

తా॥ విసారమును 16 భాగములుచేసి -1-%_'2 ఇట్లు విభ 

జించి రథమునను కర్ణ మునను లల్ల శృంగ ములును ర్ అండకములును 

ఉరఃశృంగ ములు 16ను |పత్యంగ మున కియును !4&5 అండకములును 

చేవినచో శ్రీతిలక మేరువగును. 

84. శ్రీకూట మెరువు 

అపరాజిత 167వ సూ. 

కో! పంచ తియుగ్ళ వేడాస్స్యు రష్టావింశతి భాజితే। 

క చ్లేకృ్చంగద్భయం కార్యం నవాండక విభూపితమ్!॥ క్ 

అహాచెవోరు ఫృంగాణి (పత్యంగాని తథాష్ట్రచ। 
చా 

అండా ఏకోన ననతి ర్వి శౌః సర్వ కామదః॥ రా ఫల 

పశ్లేందు శానా ఏవంతు శే చ్యాదశ భాజిలే। 

ఫృంగ మేకం తథా కశ్చే పంచాండక విభూ సీతమ్॥ ర్కి 

ఛ బె నంవరణా చైవ ఘుంటా కాకు రలంకృ తా! 

ఏక వింశత్యండక యుక్ శ్రీకూటో నామ కోభనః॥ రశ 
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తొ॥ వినొరమును £8 భోగములు చేని 5.8.2.4 ఇట్లు విభ 
జింది కర్ణము 9 అండకములతోను 2 శిఖరములతోను ఉరఃశృంగ 
ములు రి (పత్యంగములు 8 మొ త్రము 89 అండకములతో రచించ 

వలెను, లేదా 12 భాగములువేవీ 918 ఇట్లు కూడ భాగించి 
చేయవచ్చును. అయితే కర్ణము 5 అండకములు 1 శిఖరము, భ్యద 
మున సంవరణ, ఘంట కూటము మొదలై నూనితో అలంకార 
ముగ 21 అండకములతో రచించవలెను. చానిని శ్రీకూట మని 
చెప్పుదురు, (అనుబంధము 47న పటము చూడుడు) 

85. పద్మసంభవ మేరువు 
అపరాజిత 167వ నూ, 

ల వ య్ గో _ నీ శ్లో "దేద-రా మెక ప క్షూశ్చ వ ం౦3ెతి భాజితై! 

(క మోల_త్తర [క్రమయుక్రా(స్తు య్యస్త్రయః కళ్హానుగే! న్? 
దాం్థద శే వోరు శృంగాణి _్రత్యంగాచ తథ్యాప్తుభిః। 

[తింశ ద్యింశతి శెందళ చాండకాః కర్ణ శృంగ కే॥ న్రి 

పంచవింశతి రేవస్యు రియ [పతిరభే తథా। 
మూల రేఖాక ర్ల నంగ కుర్యాత్. పంచాండ శా స్తతః॥ ల్) 
ఏకో తర నవా! సాండో నామ్నా సాపద్భ సంభవః! 
హరిర్ణి రణ్య గర్భశ్చ హారో దినకర _స్తథా॥ 60 

వేపూ మేవమేరుః స్యా న్నా న్యేహాంచక దాచన। 
ఏకో త్తర నహ సాండః పద్శసంభవ మేరుకః॥ 61 

ఇతి సూత నంతాన గుణకీ రి పశకాశ పోక 
బ్రో శీ భవన 'దేవాచార్యుకా పరాజిత పృచ్బాయా 

మేక వింశతి మేరులక్షణాధికారో నాము 
సప్త పష్ష్యుత్తర శతతముం సూతమ్. 

'తా॥ శ్లేతమును 20 భాగములుచేసి శ4..9..1-2 ఇట్లు భోగ 
ములు చేన్సి (ప_న్తరము సైన [కమ్మ కవుముగా కి_కి ఉరఃశృంగములు 
కీర్ట ముల ననుసరించి నలువై పుల రచించనలెను, అవి 19ను (పత్యంగ 



గివ భాగము 
అ 

ముల యందు వియును, 80.20.12 అండకములు కర్ణ శృంగములకును 

(పతిరథమున 25 అండకములు నలువై పులను కర్ణ శృంగమున (పథాన 

మంజరి 5 అండకములతోను మొత్తము 100 అండకములుచేసి లేని 

అదె పద్శసంభ వ మేరువ/గసను. విమ్షువ్ర, దైహ్మ, ఈశ్యరుడు, 

సూర్యుడు అనువారలేో సై చెప్పిన మేరువు నిర్మించన లెనుగాని 

అన్య చెవతల కన్నడును రచించ రాదు. 

86. విమానచ్చంవజ మెరుపులు 9. 

అందు క్రీ మేరువు లక్షణము 

విశ్వకర్శోవాచ- 

అపరాజిత 180వ సూ... 

శ్లో! నవమేరూం _న్తవా (హోకాన్ కథ మీ తవసాం పతమ్: 

వకైకస్య యథానావము లక్షణం యస్య యాద్భశమ్॥ 

శ్రీ మేరుః (పథ మోనామ ద్వితియో హేమనీర్ష కః 

సురవల్ల భ _స్పృృకీయ స్తుగ్యోభునన మండ నః 

పంచమోరత్న ఫా ఖ్యః షప్రో నై కిరణోద్భవః। 

స ప్తమోా కములవాంసః సువర్ల కెతు రష్ట్రమః। 

నవ మో మేరురాఖ్యాత్ నామ్నా తు వృషభ ద్వజః। 

ఇత్యు_క్తశ్చ మహామేరు (ప్రుఫోదిత [కమాగతః॥ 

భవెత్తీ) రథక శ్చాదోో యావన్న వరభాంతకమ్। 

పంచన _పరథాశ్నాకా అంగమిత్వఖిఫేయ ₹॥ 

పంచాదిహ _న్తతో మేగుః పంవాశడ్ల న్తకావధి। 

హసాంత రే తతో ఛేదా భూత లేచాశ్న సంఖ్యయా | 

విన్శాభమైః ౫ భమాశ్చ మహో మేర్ముర్భృ మచ్యయమ్! 

ఇత్యు కృ సమలంకారః (పయుకా వాస్తు వేదిళీః! 

శ్రీ మేరునామా (వోకేసా వేకోత్తర శ తాండకః। 
సపాద శతాండకో యో 'హేవుశీర్షః న ఉచ్యతే! 

12] 

Qt 



సురవల ఖ నామా సయ స్యార్ధ ద్విశ ఈండకః। 
గం థి 

పంచన ప త్యుత్తన | తిశ తాండో లోశముండ నః॥ 
వావ 

రత్న శీర్ష నవా చె కోత్తుర పంచశ తాండకః। 

నపాద వట్ శతాంపకో మేరురై ( కిరణోద్భవః॥ 1 

సార్ల స్ పశ తాం డే జైళ్ళ “29 తః కమంలంవహాంసనకః?। 

స ర్ల ₹ తగభి ధానశ్చే వావోనాంక శతాండకై |! 1 

ఏకో త్తర నహ్మనాండో మేకుళ్చ వృహభ ధ(జః। 

అండ నంఖ్యాభీ భానంచ కధితం త్య ప రాజిత ॥ 1 

పంచాది హ స్తతో మేరుః పంచా కద్ధ స్తకావధి! 
అలనే 

హసాంతరే భేదకాః షట్ చత్వారింళచ్చ సంఖ్యయా। Ie 

తా॥ మేకువులు 9 విధములు అది 8 రథములతో |పారంభ మె 

క_7.9 రథముల నరకు వృద్ధితో మూడువిధములుగా విభజింపబడి 

నడి. వానికి అంగములని పెరిడిరి. అనగా పంచాంగ. నవాంగ 

నవాంగములనుట. ఏసారము ర హస్తములతో నారంభింపబడి 50 

హస్తముల వణుకు పెంచబడినది. ఆ హస్తములతో 45 భేదము లేర్పడి 
న9. మహామేరును [భమము లేగుండను, | భమముతో కూడను రచించ 

వచ్చును, "లేక రెంకు (భమములను కల్సించవచ్చును. ఇట్లు వాస్తు 

శాస్త్రవేత్తలు అలంకార యు క్తముగ రచించుచుండిరి. 101 అండక 

ములు కలది శ్రీ మేరువు. 125 అండకములు కలది హేమళీర్ష మేరువు. 

250 అండకములు కలది సురవల్ల భ మేరువు. 875 అండకములు కలది 

భువనమండన మేరువు. 501 అండకములు కలది రత్న ఫ్రీర్ష మేరువు. 

625 అండకములు కలది కిరణా ద్భవ "మేరువు. 750 అరడకములు 

కలది కమలహంస మేరువు. 872 అండకములు కలది సువర్ణ శేతు 

మేరువు. 1001 అండకములు కలది వృహభధ (జ మేరువు ర హస్త 

ములు మొదలు 50 హస్తములతో హ_స్తృఖేదములలో వరునగా 
ఒకొంశాకరా హస్తము పెంపునకు ఒకొొ-క్క- సురుకలిగినడి అట్టు 46 

భేదములును వాని నామములును కలిగినవి, 
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న్లో అండవింశతి వృన్ధ్య్యచ హ స్తభేడా ఇతీస్మృ తాః] 

హట్ చ త్యారింశత:,. వకో భేదఉ_కృశ్చ శాశ్యతః। 14 

చతుర శ్రీకృకే శ్షేలే అస్టాహపక విభాజితే। 
నవీ భారా సీ లా క్ 

భాగా భాగ థ్రమోభి ర్తి డ్హ్విభాగా గర్భ ఉచ్య ay 15 

ది(భాగోభి త్రీ విస్తారః శేవంగర్ళో [భమం వినా। 

వినా|భమంన (భమంవా దూషయన్నహిా మేరువమ్! 16 

త్నేాగ్లే చ భవేద్ భ|దం భ దాని కర్ణవి స్తరః। 

కర్ణ కార్థ (వమా కేన క రన్నో ధ| దనిరమః || 17 

ఛ(దంగ వాక కో వేతం మ్య కుర్వాచ్చ సమ్ముఖ వ! 

యామ్యోోత్తర ఛుతాేతు జంఘయామున్ర్ర యోదశ 1వ 

వీవ్రోప వీఠ జంఘాశ్సే మేఖలా కూూకుఇాంా ఇ ద్య్యుక మ! | 

పునర్హంక సోద్ద మాద్యం (పహరాంశే నపోన్న తము! 19 

రాషాసన వేద్యాసన _ సం సోచ్చ్బాల బూ సద్యాంత క కః 

వమడ్య్భాగమున్న తం కూటం ఘంటాకూ కై రలంక్య ఆ॥ 90 

చత్యారో నందనాణశ్లే విమాన మురుక్చంగకమ్ | 

సార్ల తి భాగికం క్యా త మాస్ట్వైతు వినిర్షతమ్!! 91 

మడంశం మూలశిఖరం విమానం పంచభూమికప్। 

రథికోద్దమ శో భాథ్యం శుక్రనాస్మాగ సూ ఎతమ్! లల 

కంఠో|గీవా కుడ డృలంచ పద్భళ్ళు [తో పచ్చ తక కమ్! 

తద నేర కలశంస్థాప్యం సీ రార్ల న సముకృవమ్। లప 

తా! పె చెప్పినట్టు హా న్తభేదము లె కాక ౪0 అండకముల 

“పెంపునకు ఒకె అక్ష షేచతో కూడ 46 బేదము బేర్పడి నవి. అన (6 

101 మొదలు 1001 వజకు వరునగా 46 భేదములై నవి. చతుర శ 

(ప "దేశమును 8-5 భా౫ముబువేసని [భవి 1 భాగము, గోడ 1 భాగము 

గర్భము 2 భాగములు, వెలుపలి గోడ 1 భాగము ఇట్లు సాంథా 

రమాను, నిరంభారమునకు గర్భము 4 భాగములును, గోడ 9 ౨౨ భాగ 

ములును వేయవలెను. ఈ శెండు పద్ధతులలో నేదియెనను చయ 
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వచ్చును, శేతములో సగము భదవిస్తారమున్క భదములో 

నగము కర్ణ విస్తారమును, కర్లములో నగము భ|దముయొక్కొ- నిర్రవు 

మును, భ|దమునకు గవాశ్షములుండవ లెను. దక్లీణో తరముల 

యందు శుకాగములను రచిందవ లెను. జంఘమయొక్క- యెత్తు 18 

భాగములు అందు వీఠము ఉపవీఠము, జంఘ, మేఖల, కూటము, 

ఛభాద్యము, భాగముల |పకారము చెయవన లెను. మరల జంఖు 

ఛాద్యము పె న యత్తు 7 భాగములు రాజవీఠమ నేది. పీఠము, స్తంభము, 

ఉచ్చాలము, ఛాద్యము ఇ ఇట్టు భాగముల చుకారము రచించవ లను, 

కూటము యెత్తు 6 భాగములు. అందు ఘంట కూటము మొదలై న 

వానితో రచించవలెను. 4 అంత స్తుఖకు భ్మాచములు కర్ణ ములు 
రచించవ లెను. 5న అంతసున విమానమున కరః శృంగమును 

కల్పించవ లెను. కిక్తే భాగములు యెత్తుండ వ లెను. పథానశిఖరము 

6 భాగముల యెతుండవ లెను. రధికలు యెతుగా నుండవ లను, పె 

శుకనానము లుండవ అను.కంఠము, [గీవు మొగ్గ, పద్శచ్చ్మదముః 
ఉపచ్న (తము నకలశము, ఇ బ్రవియన్ని యును|కైమము గా రచించవ లను... 

అండకములు 101 కలిగియుండవ లెను. దీనిని శ్రీ, మేరువందురు. 

(అనుబంధము 48వ పటము చూడుశు) 

87. 'హమనీర్దర్ర మేరువు 

పరాజిత 150వ సూ, 

శా! చతుర్రీ కృతే శే కే శతమూల వి భాజతే। 
ద్విభాగః కర్ణ ఇత్యు కః సార్ధః పతిరథో భవేత్ | 24. 
(తిభానో భ దవిసారో మతాలంపై రి(భూషితః। 
ఉకాః |పతిరణాః సూర్యా ఉరుశృంగం వమాసకమ్॥ లెస్ 
విమానం మూలనిఖరం ఫఘంటాకలశ భూషితమ్! 
శుకా| గక నమాయు కం శేవం పూర్వ పకల్సితమ్॥ 96 
వినాభ్రమం నభమోవా శాశ్యతో శే *మనీర్ష కః క! 
హేమళూటపు శేయాంతి యానచ్చం[చార్క తారకమ్॥ ౨7 
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తా॥ చతుర్మశ (శ దెశనమును 10-10 భాగములు చేని అం 

కర్ణము 2 భాగములు, |పతిరథము 14 భాగము, భ|దము కి 

ములు, మ తాలంబములతోను, (పతిరథములు 12ను, విమానవ 

నురఃశృ్శంగ ములును, (పధానశిఖరమున ఘంట, కలశము, కుకనాన 

మొదలై నవి మునుపటివ ఆెన రచించవ లెను _ నిరంభారముగా 3 

సాంధారముగా గాని రచించవచ్చును. 125 అండకములతో ను 

వలెను. దీనిని హేమశీర్ష మేరువని చెప్పుదురు, 

కరి, సుర వల్లభ మెరువు 

అపరాజిత 150 సూ, 

శ్లో! భే ద్వాదశధా శేతే ద్విభాగః కర్ణవి న్తరః। 

పార్శ (కళ్ భ వేడద్భాగా సార్గః (పతిరథో భవేత్ ॥ 

కర్ట్ ఫోనా చార్గభాగా ది(భాగో భ దవి_స్తరః॥ 

చత్యారో నందనాః కై దశాంశె ర్నా గరోదృవాః॥ 

తదూ న్ల్వే సార్ట భాగ గై శ్వ ది్భత యె శేశరీ|క్రమే! 

నిఖరంన మత్తు తలం |పత్యంగ కుముదోద్భవమ్॥ 

ఉరుక్భంగంచ కుముదం విమానః సాద్ ద్వి తీయకః। 

ఏవం లక్షణకం కుర్యా న్నెరుంచ సురవల్ల భమ్! 

వల్ల భః సరగ చెవానాం స్వ పైవాభూమి శాననమ్! 

-ఈవ్చీతం లభ తే రాజ్యం స్య శ్రైవాక్షితి మధ్యతః 8|| 

శ్రా చతుర శ (వ దేశమును 12 భాగములుచేని అందు క్ట 

2 భాగములు దాని (పక్కను రథము 1 భాగము, (పతిరథము 

భాగము, కర్ణి కే భాగము, భ|దము 2 భాగములు, కర్ణమున 

నములు శీను, 10 భాగములతోను నాగరపద్గకతితోను రచించవ? 

ఆపెన 1* భాగము శెండన అంత స్తున కేశరిపద్ధతితో ను, 

తలముతో _ శిఖరమును, [పత్యంగము కుముదమువ లెను. 

శృంగము కూడ కుముదమువ లెను. రెండవ అంతస్తు వివ 



94, భారతీయ వముహాళలీల(ము 

89. భువనమండన మేరువు 
అఆపరాజిత 1580వ నూ, 

న్లో చతుర్దశ విభ ేచ ది(భాగః కర్లవి స్పరః। 
నందన_స్త్మత కర్తవ్య ఊర్టే న స్యాత్ నర్వభ దక 88 
మల్లతలంచ శిఖరం భుంటాకలశ భూనీ.తమ్। 

భెాగాచ వార సక్తి స్వాత్ శ్రీవత్సశ్చతతో భవేత్ | 84 

కర్ణ తుల్యః (సతిరథః సర్వతో భ్మదభూమితః।! 
తదూ ర్య తిలకం స్థాన్య మురుశ్చంగం మల్ల తేలమహ్॥ లేక్ 

కరి కా చెక్ పాడాతు శ్రీ వత్స_స్ప త భూసీతః। 
కుముదాఖ్యం వోరుశృంగం తద్యత్. (కత్యంగకం తణా॥  క్రిరీ 

భదెకన్లేచ క్రీ వత్సః కుముదం చోరుశ్ళంగకం। 
వినా|భమంన [భమోవా కార్యో భువనమండనః॥ ప్రి 
రొత్నకూ+ు మహాశే లే రాజ్యం యావచ్చ మేదినీ! 
చం|దార్క- తారకం యావత్ యావదేవో మ హేశ్యరః। న్ 

తా! చతుర్మశ (పదేశమును 14 భాగములుచేని అందు 
కర్ణ ము 2 భాగములు, నంచనములును, అంతట భా దములును, శిఖ 
రము మల్లతలముగాను, ఘంట, కలశమును చేయవ వెను, (పక్క 
కర్ణిక 1 భాగము తరువాత శ్రీ వత్సమును రచించవ లెను. (పతి 
రథము కోర్లముతో నమానముగ రచించవ లెను. అంతటను భో దము 
లుండవ లెను. ఆపెన తిలకమును రచించవ లెను. ఉరఃశ్చంగమును 
మల్లతలముగా రచించవ అను, కర్ణిక 1 భాగము, శ్రీవత్సమును 
రచించవ లెను. ఉరఃశృంగము కుముదము అనుడానిని రచించన లెను. 
(పత్యంగము కూడ అటులేచేయవ లెను. భ|దమునను, కర్ణమునను, 
శ్రీ వత్సము యొక్క పద్ధతిగా రచించవ లెను. ఉరఃశృంగము కుముద 
ముగా రచించవ లెను, నిరం నారముగా గాని నొంధారముగా గాని 
రచించవచ్చును. కీ? అండకము లుండవలెను. దీనిని భువనమంశన 
మందురు. సమస్తమైన కోరికలనిచ్చును, 
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90. రతృ్నశీర్ణ మేరువు 

అపరాజిత 1రి0వ సూ, 

న్లో ద్యా్యాతింశ ద్భాజిలే కే పంవాంశః కర్ణ విస్తరః। 

పార్శ్య్భకర్ణీ భ వేద్భాగా వేదాంశః (పరథ స్తథా! 89 

ది(భాగాచ పునః కర్ట్ భదం చాస్టాంశ వి స్తరమ్। 

కొర్చేచ మందరం కుర్వాచ్చిఖరం కౌముదం తిథా! 40 

సర్వత భద ఊన్ట్వతు మల్లం శిఖరం ముత్తమమ్! 

ద్యావింశత్యంశ విసారం భుంటాకలశ భూషితమ్॥ 41 

పార్శ (కరే కరిణః |పత్యంగంచ విమానజం। 

[వరే సర్వతో భద మూసే త్మదూపకం భవేత్! 2 

మల్లతలం చోరుశ సంగం తద్యత్ (పత్యంగ కర్ణి కా। 

మత్తాలంబోఒ గ ఛ్ దేవు చోరుశ ె ంగంతు కాౌముదమ్॥ 48 

స భమంచ తతః కుర్వాట్' రేఖామర్శ వితర్కాతమ్! 

ననఖండధ ఠా మభ్యే తే చాజ్యం జన్నజన్నుని! 44 

తా॥ చతుర, శ (ప దేశమును 92 భాగములుచేసీ అందు 

కర్ణము 5 భాగములు, |పక్క-నుకర్ణి 1 భాగము, _పురథము 4 భాగ 

ములు మరల కర్ణి 9 భా౫ముల్కు భ్మదము ర భాగములు . కర్ణము 

మందరప ద్దలితోను, శిఖరము కుముదమును పెన సర్వతో భద 

ను, న్రిఫీరము మల్లతీలముగను, విస్తారము 92 భాగములతోను 

ఘంట, కలశములతోను రచించవలెను. పౌర (ములందలి కర్ణి కలు 

కేశరిపద్ధతితో ను, (పత్యంగము వివూనప ద్ధతిత్ ను, (పరథమున 

సర్వతో భ్మిాదములును, పైన అచే [పకారమును, ఉరఃశృంగము 

కూడ మల్లతలమును, (పత్యంగ మును కర్ణిక యును అ చేవిధముగాను 

పె పె ఛభ్యదములయందును మత్తాలంబమును, ఉరః శృంగము కుముదము 

వలెను రచించవ అను, సాంభఛారపద్దతిగా రచించవ లెను, వాస్తు 

మర్శదోవములు లేకుండ కూడ భాగములు నిర్ణయించవ లెను, 
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49. భువనమండన మేరువు 

ఆపరాజిత 180వ సూ, 

శ్లో చతుర్దశ విభ ్షేచ ద్యిఫాగః కోర్ల వి_స్హరః। 

నందన_స్సత కర్తవ్య ఊరే స్యాత్ నరగభ దకః॥! 88 

మల్లతలంచ శిఖరం ఘంటాకలశ భూవితమ్! 

భాగాచ పార్ళ (కర్ఫీ స్యాత్ శ్రీవత్సశ్చతతో భవేత్ 1 84 

కర్ణ తుల్యః |పతిరథః సర్వత భ|దభూవితః। 

తబూ నై తిలకం స్థోన్య ముకుళ్చంగం మల్ల కేలప్॥ లేస్ 

కర్ణికా వైకపాజాతు క్రీవత్స_న్లత భూహీతః। 

కము డాఖ్యం చోరుశ్ళంగం తద్యత్. (వత్యంగకం తణా॥ 86 

భ దేకన్లేచ శ్రీవత్సః కుముదం చోరుశృంగకం। 
వినాాభమంన [భమోవా కార్ భవనమండనః॥ 87 

రత్నకూశు మహాశే లే రాజ్యం యావచ్చమేదినీ। 

చం్యడారం- తారకం యావత్ యావదేవో మ హేశ్యరః॥ 88 

శా॥ చతుర్మశ (పదేశమును 14 భాగములువేనీ అందు 

కర్ణము ఏ భాగముబ్ము నంననములును, అంతట ఛ్మాదములును, న్ఫిఖ్లు 

రము మల్లతీలముగాను, ఘంట, కలశమును చేయవలెను, (పక కా 

కర్ణిక 1 భాగము తరువాత శ్రీ వత్సమును రచించవ లెను. [పతి 

రథము కర్ణముతో సమానముగ రచించవ లెను. అంతటను భ దము 

లుండవ లెను. ఆపైన తిలకమును రచించవ లెను. ఉరఃశృంగమును 

మల్లతలముగా రచించనలెను. కర్ణిక 1 భాగము, శ్రీవత్సమును 
రచించవ లెను. ఉరఃశృంగము కుముడము అనుడానిని రచించవ లెను. 

పుత్యంగము కూడ అటులేచేయవ లెను. భ|దమునను, కర్ణమునను, 

శ్రీ వత్సము మయొక్క- పద్ధతిగా రచించవ లెను. ఉరఃశృంగము కుముద 

ముగా రచించవ లెను. నిరం గారముగా గాని సాంధారముగా గాని 

రచించవచ్చును. 75 అండకము లుండవ అను, దీనిని భవనవుండన 

మందురు. సమస్తమైన కోరికలనిచ్చును, 
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90. రత్నశర్థ సెరువు 

అపరాజిత 1560వ సూ 

తో ద్వా తింశద్భాజితే ENE పంచాంశః కర్ణ విస్తరః। 

వార శక్ న భ వేద్భాగా వేదాంశ;ః (రథ స్తథా॥ 89 

ది(భాగాచ పునః కర్లీ భ [దం చాస్ట్రాంశ వి స్తరమ్, 

కస్టెచ మందరం కుర్యాచ్చిఖరం శాముదం తథా॥ 40 

సర్వతో భద ఊన్ట్వతు మల్లం శిఖరం ముత్తమమ్! 
ద్యావంశత్యంశ వినారం ఘంటాకలశ భూషితమ్! 41 

పార్ళ (కలే నరిణః (వత్యంగంచ విమానజం। 

పరే సర్వతొ భద మూన్ద్వే తదూపకం భవేత్! 49 

మల్ల తలం వోరుశృంగం తద్వత్ (పత్యంగ కర్ణి కా। 

మత్తాలంబోఒ[ ౫ భ్మ చెవు చోరుశ ఫ్రంగంతు కౌముదమ్॥ 48 

స భమంచ తకః కుర్వాద్ రెఖామర్శ వితర్కి-తమ్! 

ననఖండధ శరా మధ్యే త దాజ్యం జన్నజన్నని! 44 

తా! చతుర క (పచేశమును 92 భాగములుచేసి అందు 

కర్ణము 5 భాగములు, (పక్కంనుకర్ణి 1 భాగము, [కరథము 4 భాగ 

ములు మరల కర్ణి 2 భాగములు, భ్మదము రి భాగములు కర్ణము 

మందరపద్ధతితోను, శిఖరము కుముదమును పెన సర్వతో భద 

మును, నిఖేరము మల్లతలముగను, విస్తారము 22 భాగములతోను 

ఘంట, కలశములతోను రచించవ లెను. పార్శ వ్రములందలి కర్గికలు 

కేశరిపద్దతితో ను, (పత్యంగము వివూనప ద్దతితో ను, పరథమున 

స రగతోో భ|దములున్కు పైన అబే [పకారమును, ఉరఃశృంగము 

కూడ మల్ల తీలమును, _పత్యంగ మును a క యును అచేవిధముగాను, 

లు పె భ| దములయందును మతృొలంబమును, ఉరః శృంగము కుముదము 

వ లను రచించవ లను, సాంధార పద్ధతిగా రచించవ అను, వాస్తు 

మర్శదోవములు "లేకుండ కూడ భాగములు నిర్భ్ణయించవ లెను, 



భారతీయ మహాశిల్ప 

501 అండకములతో రచీంచిశేని రత్న శీర మేరునగును. ఇది శా 
(సవదము- 

91. కరణొద్చవ మేరువు 
అపరాజిత 1580వ నూ, 

GN ఛం దేఒప్లాదశ ధాభ శే (తిభాగః కర్ణవిన్తరః। 

వార్మ గ. భవేద్భాగా ద్విఫాగః | పరథ స్తథా! i 

పునఃకర్లీ భవేద్భాగా వేదాంతో భద విస్తరః। 

శ్రీ వతో మూలక శ్లేతు తచ్చ బ్రంగంచ వమానజమ్! ట్ర 

మందరశ్చత దూ ర్య్యైతు ద్వి ఫాగః కర్ల న్ న్వరః। 

దాధద ౪౦ శా మూల రేఖా మల్ల తలంచ కృంగకమ్! 4 

ఊెాృచుందరా |పతిరథే చా “వడా ర్వాత రంస్టిత! 

తదూర (తః (పమాతణేన చ నోర్యః శృంగం నల్ల తలమ్! 4 

క్ ్తైచ తిలకం కార్యం (ప్రత్యంగంచ విమానమ్! 

తదూపాణ్యా౫ కర్టీత ప్యురుశృంగంతు కారయిత్ ॥ 41 

ఉరఃశ్శంగేచ కుముదో మత్తాలంబె ర్భు_దొన్నతమ్। 

వవవమాది గుణో పేతం కుర్యా దై ్థ భుభలక్షణమ్! గ్ 

గ త్యాతు సూర్యబోకం వె సూర్య తేజః నమని(తః। 

సూరో్యోయానచ్చ విఖ్యాత సార_త్తిష్యత్య సానరః॥ స్ 1 

తా॥ చతుర్శథ |వచేశమును. 18 భాగములువేనీ అంచు 
కర్ణము 8 భాగములు, కర్ణిక 1 భాగము, (పరథము 2 భాగములు, 
మరల కర్ణిక 1 భాగము, 'భదము ఓ భాగములు, పథాన కోర్ల ములు 
శ్రీ వత్సమువ లెను. వాని యొక్క- నృంగములు విమానప ద్గతితో ను 
ఆపైన మందరపద్దతితో ను కర్ణము 2 భాగములు, ప్రశోనమంజరి 

19 భాగములు, ఫ్ఖరము ముల ల్ల తలముగాను, ఆపైన పతిరథములు 

లిను మందరపద్ధతిత” న్కు ఆపెన ఉరః శృంగము. మల్ల తలము గాను, 

కోర్ణ్టమున తిలకమును, (పత్యంగమున పి మానపద్ధతియును, పె మె క్రర్టై క్ర 
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యును అటులే చేయవ'కెను. ఉరోమంజరిని రచించవలెను. ఉరః 

శృంగ మును కుముదమును, భదము యెత్తుగా మత్తాలంబమును 

రచించవ అను, 6935 అండకనులతో రచించి శేని అర్జునా ము సూర్యు 

నితో సమానముగా పుణ్యలోక మున నుందురు, 

92. కసులహంస మెరువు 
అపరాజిత 190వ సూ, 

న్లో! శ కే వింశతిధా భే త్రిభాగః కర్ణవిన్తరః। 

పాలే షకల భవేద్భాఖా ది భాగ పతిరథో భవేత్! 58 

తత్స మోరథ ఆభ్యాత్ “భదం వేదాంన విస్తరమ్! 

కై కైలాస ఇత్యుక్త తచ్చ్యంగంచ విమానజమ్॥ ర్కి 

తదూ స్వ నంది శాలశ్చ మాల్యనాన్ వ్ఖ వే తథా! 

కర్ణికా వై నందనజా (పుత్ఫంగంతు విమానజమ్! గ్ 

నండి శెలః (పతిరఖే త| దూ పంతు తదూర్థ (తః। 

మల్లతలోరు శిఖరం క _రృన్యం ఛమిచ్చ లా! రీస్ 

నందనో రథ ఊరగ్ణ (తు హ్య్యూరు శృంగం విమానజమ్! 

పృథుక్ళే చై చెవ వ డ్యాగ।ః కుముదో 'భ|దకారుహాః gl గర 

స్టావితా (బ్రహ్మశేం చేమ ద్రహ్మాలోక వి తా మహాః। 

స యాతి (బ్రహ్మూలో కేతు యావ దాహృత నంప్ల వమ్!! న్? 

తా॥ చతుర శ [ప దేశమును 90 నాగములుచేని అందు 

కర్ణము కి భాగములు, కళ్టిక 1 భాగము. (పరభము 8 భాగ 
ములు, రథము 9 భాగములు, భ|దము శే భాగములు, కర్ణ మున 

న్ బాస పద్దతి యును, దాని యొక్క నిఖరము విమాన పద్దతితో న్కు 

ఆ చైన నందిశొల వన్దతి: తోను, నీష్సైర మున మాల్య వంత ప్ పద్దతి 

యును, కగ్టిక నందన పద్ధతితో ను (సత్యెంగము విమానపద్ధతి: తోను 

(పతి5; మునంది శౌలవన కను, ఆెనను అదియే పద్దతి యును, BEY 

రము మల్లు తలముగను, రము (సిన నందన పద్ధతీయును, కరః 

గ్ ౦గము  విమాసపడతితోను విసొరము 6 భాగములును, కుముదము 
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యుండన లను. దీనిని కమలహ౦న మేరువందురు. ఇది (దహ్మలో 

అపరాజిత 150వ సూ, 

శో! ద్యావింశతి భక్త శే(కే శతమూల గర్భో భ వేత్ । 

భాగ భాగా భి త్రయః స్యుః శమం చై వాంధకారికా॥ °° 

క్లే పృభుతే(ం -వేదాంశం క్ లాసం పిమానశిఖరమ్! Pp 

తదర మూర్షత్యః న సం నందనం సరగ కామదమ్॥ 
థి ర జాని 

మాల్య నంతేంచ నిఖ శే సంసార భవనాశోనం! 

తదూన్ట "క్రేవ్షన పారే & (ప్రత్యంగంచ వివూనజమ్॥ 6 
WY = 

hii 

సార్ధ త్రయం [పతిరభః నందనం నందనాత్సరమ్! 

అప భాగ ల. రగ్రలి తలం కౌముదీ చోగామంజరీ॥ ( 

వకభాగా కర్ణి కాచాఒఒన్ఫతం శ్చేనరిశాయుతం। 

ఉరఃశృంగం విమానంచ క రవ్గంతు భ। చాండక మ్! ( 

వేదాంశో భ్మద విస్తార ఉరుశృంగంచ కౌముదం। 

(కమసూ( శే దా్యవింశతిర్హ ఘు (పత్యంగ కానిచ॥ ( 

ఏవం తథా పంచస ప్లు స్త త్యధి కస్ట శ తాండకః, 

మానము క్ర కంచ విధినా లభ్య ల చేప్పితం ఫలమ్ ( 

తా! చతుర్మశ [స చేశమును 99 భాగములు చేసి అం; 

గర్భము 10 భాగములను, గోడ 1.1 భాగములును అంభశకా( 

4 భాగములును చేయన లెను. కర్ణము ఉ భాగములు, శిఖరము కెలా 

పద్ధతితో నై నను విమా సపద్ధతితోనై నను రచించవలెను. ఆ శి 

నీలో సగము నందనమును "జీయవప-లిను. మూాల్యవంత పద్ధతితో 

చేయవచ్చును. అశైన నిరువై పుల శేశరిపద్ధతితో' రచించవలెః 

(పత్యంగము విమానపద్ధతితో చేయన లను. పుతిరధము ఫీ ఛా 

ములును నందనమువ"లే రచించవలను. ఆపైన మల్లతలము 
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ర భాగములు చేయవలెను, ఉరోవుంజరి కుముదమును రచించవ లెను, 

కర్ణిక 1 భాగము, అంతటను సింహములను రచించవలెను, ఉర; 

కృంగము వుజీమయొకటి విమాన పద్ధతియును దానికి భ్యదమును అండక 

మును రచించవ లను, భద్రము మొక్క విసారము 4& భాగములు 

మరల ఉరఃశ్ళంగము కుముదమున్ను కోనుసూ! త్రమున 99 భాగములు 

లఘు పత్యంగములను రచించవ అను. 875 అండకములతో రచించి 

శేని నొవరశోకు మేరువగును, ఇష్ట సిద్ధి పదము. 

94. వృషభధ్వజ మెరువు 

అపరాజిత 150వ సూ. 

శ్లో! చతురశ్రీ, కలే కలే చతుర్వింశతి భాజి టే! 

సడ్భాగళ్ళ గ్ భవెద్దర్ళో ద్విద్వ సం శా భమ భిత్తయః॥ 65 

(గ్రీమణేద్యయకం కార్యం భీ త్తీనాంచ త్రయం తథా! 

అథస్తాద్ |భమమేకంతు (తిభాగా భమ భఖిత్తయః॥ 66 

చేదాంగశేః కర్ల విసారః పృథ్యీ జయవిమానకమ్! 

ఊన్టే ర (తిఖాగం కుర్వాడె ( నందిశాలంతు కామదమ్! 67 

మాల్య వంతం-చ నీల్లు చే ద్వ ఏష ఛాై శ్చ విస్తరః] 

భాగా కర్ట్ కుముదజా (పత్యంగంతు వ్నమూనజమ్! 68 

తిభిర్భాగై (పతిరథం మందరం సర్వకామదం; 

సాక్టద్వయం నంచి శౌలం తదూర్థ (౦ లక్షణాని(తమ్॥ 69 

చుల్లతల ముఠలః శ్బాంగం కల్ప యేద్దుణ పూర్వకమ్! 

కోర్ట్ కుముద ఆఖ్యాతా వోరుశ్చంగం ఏమానజమ్! 70 

చతుర్భాగం వవ భ|దం కుముడా నోరు మంజరీ! 

తదర్థం ముఖభ దంచ శ్రీ వత్సా చోకు మంజరీ॥ 71 

వవమా పూర్యతే కృంగై శేకో_త్తర సహ్మసనశై 8! 

అభ్సే శివలోకంస యావదా హృత సంప్లవమ్॥ 72 
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బతి సూతసం తాన గుణకీ రి (వకాశపో కృ శ్రీ భువ 

"దేవాచారో్యోకా పరాజిత పృచ్బాయా ౦ విమాన నాగరచ్చం? 

నవ మేర్వధికారో నామా సతు త్తర నతతమం స్యూతమ్! 

తా! చతుర్మశ [(కచిశమును. 24 భాగములువేసి అం, 

గర్భము 6 భాగములు, |భమము 2 భాగములు, గోడ 2 భా 

ములు, మరల (ఛభమణి 9 భాగములు, వెలుపలి గోడ కి ఫాగముల€ 

చేయవలెను. దిగువభమము నొక దానినే చేని అది కి భాగ ములున 

వెలుపలీగోడ 8 భాగములునుు, లోపలినోడ 8 భాగములును చేం 

వలెను. కర్ణము క భాగములు, పృథ్యీజయమున లె విమానము 

పెన ఏ భాగములు నందిశాలన ల రచించవ లను. శిఖరము మా 

వంత పద్ధతితో రచించవ బెను. డాని విసారము 16 భాగముల 

కర్ణిక 1 భాగము కుముదమువలె చేయవ లను, [(పత్యంగము విన 

నమువలె రచించవ లెను. |పతిరథము క భాగములు మందర 

వలె రచించవలెను. ఆడెన శీ భాగములు నందిశాలను వేం 

వలను. ఉరః శృంగమును మల్లతేలముగా రచించవ లెను. కర్ణి 

కుముదనువ ల చేయవ లను, ఉర శృంగము విమానమువ లె రచిం 

వ లెను, భ[దము శీ భాగములును, ఉరోమంజరి కుముదమువ లె 

అందులో సగము ముఖభ దమును, ఉరోమంజరి శ్రీవళ్సమువలె 

ఇట్లు శృంగములు 1001 కల్పించవ లను, దీనిని నిర్మించినారు ₹ వ్ 

లోకమున శాశ్యతముగా నుందురు, 

95. మవామిరు సాసాదము 

విశ్వకర్మోవాచ- 

అపశాజిత 181వ సూ, 

A ॥ చతురశ్తి కలే తేరే మేకా సార్క-శ తాంశ శే 

అధథావి భాజితే భాగైః న నిర్ణమతలే సమే॥ 

కర్గాంతాద్దర్శ్భ పర్యంతం విభాగానాంతు నిశ్చయః; 

పట్పంచాశ ద్విభాగై శ్చ కథ యిప్యామ్యను క్రమాత్ i 



6వ భాగము 

(గహారామాః నరారామా నందారావమూః నరాగుణః। 

పశ్లాచ భువనాదీని నీమార్థం భక్తి భాగతః॥ క్రి 

యుగాదిశశ్చబుతవః కన్చే కర్వ్వ్యాముపర ఖే 

శృం గాణామితి సంఖ్యాచ కధి తాసావను [కవాత్ | 4 

(కమోత్తరం |వాన్య (హస్వా దుపర్యు పరిచ్మక్రమాత్ | 
ద వనీ ముత; 1 అధ తోర్ధ (యోగ తాశ్చ ననీనముతః కోమాగ తా॥ ర్ 

వసిభాగై ర్మూల గర్భో భిత్తి ల చాప భాగికా। 

దశ భాగంచ [భమణ మస్టాంశా భి త్తికావునః॥ 6 

నందరాగేందియపక్షూ దవత" భ్మద విస్తరః। 

భాగభాగంతు నిపష్కానో రథోవ రథ కానుగ! 7 

అన్జార్డె కర్లాంత భ|దం మధ్యచ్చంది [పక్ ర్హితం। 

వార్యంతరం వినాశార్యం కుంభ కాదిచ్చ్భా ద్యాంతకమ్॥ 8 

త, దూపాకారకో ౬ తు తతోఒధిక వినిర్షమః। 

ఫాలయుద్భువు మభ్యేతు చఛాహ్యాచ్చంద పర్మి క్రమమ్॥ 9 

చం దావలోకనం భచె చ త్యారింశద్భిరున్నతమ్। 

పట్పంవా నత్సము బ్చేధో మేరుణాం (పహరాంతశే॥ 10 

వీరో పరిచక _రవ్యో ఛ్మదశాల సముచ్చయః। 

రాజానీనో వేదికాచ _స్తంభోబ్చాలక శీర్ష కమ్! 1] 

పట్టోశ్యదండచ్చాద్యంతే దూ స్థ సంవరణా భవేత్ | 

పృథు త్వా నైన నిప్కూ-సో భచేషు సకలేవు చ॥ 12 

నమ స భక్షి పాబేషు క_ర్తవో్యో మేఖలోదయః। 

వీరోప వీఠ జంఘాశ్చ మేఖలా కూటచ్చాద్యక మ్! 183 

పునర్హం ఫఘోద్దమచ్చాద్యం (పహశరాంతో ఒర్థ మున్నతః। 

మండ పా అ గయుక్తాశ్స వ రవ్వా మూల స్మూతతః। 14 
నం కం. — 0 

పంచాశీత్వండశకాః కా ర్యాః కర్ణ శృం గే మ్యైరావతః 

కె (వతిర ఖే తాభ్యాం సమ్మకము సముద్భువః॥ వే 

(అనుబంధము 49, 50 పటములు చూడుడు 



102 భారతీయ మహాశీల్పము 

తా! చతుర క ప చేశమును 112 భాగములు చేసి అనగా నిర్లమ 
పదేశమునుండి గర్భముతో సహభాగములు చేయవలెను, కర్లము 
రయొక్క- అంతమునుండి గర్భము వణుకు 56 భాగములతో మైన చేయ 
వలయును. ఎట్లనగా _ప_స్తరముపెన కర్ణము 9 భాగనులు, క్షగ్గిక 
కీ భాగములు, పుతిరథము 5 భాగములు, మరల కొరిక తె భాగ 
ములు శాల 16 భాగములు, కర్గ మునకు 6న్కు శొలకు 10యును, 
పంజగమునకు శీను శిఖరములుండ వలను. వరునగా మై అంతస్తు 
లకు కొంచెము ఫకొంషవైము తగ్గుచుండ వ లను. అవ్వైనమున 119 
భాగములను వెప ఎచొన్నాడు, (ప్రధానగ ర్భము 60 భాగములు, 
గోడ 8 భాగములు, (భమణము 10 భాగములు వెలుపలినోడ్ల 
ర భాగములు వేయవలెను. ఇంకన అంతస్తున 9.65 భాగముల 
వొప్పున రెండువె పుల రథములను | పతిరథములను, మధ్యళాల 
16 భాగములు చేయవలను, రథము [పతిరథము మొదలై నవానికి 
నిర్రమయు 1 భాగము చేయవలెను. కర్గ ముయొక్క- చివర భద 
మును సగము సగము చేయవ తను, మధ్యచ్చందమున నిట్లు చేయ 
వ లెను. జలమార్ల మవనరములేదు. కుంభము మొదలు ఛాద్యము 
వరకును ఆయా రూపముల యొక్క ముందు సిర్షమము యక ప గా 
నుండవ లను. (భమమధ్యమున శిరమును వేయవ అను. వెలుపలి 
కొలతలను చెప్పుచున్నాడు. భ్మాదమున చం దావలోకనము 40 భాగ 
ముల యెత్తు మేరున్రుయొక్కొ. శిఖరము [పహరము వణకు 56 భాగ 
ములు, వీఠముపెన భ(ద్రశాలలను రచించవలెను. రాజవీఠ వేదిక, 
స్తంభము ఉచ్చాలకము, శీర్ష ము, పట్టముపైన దంచ వ్య్భాద్యము, 
దానిపన సంవరణను రచించవను. వినారములో సగము నిర్హ 
మము చొప్పున అన్ని భదములకును చేయవలెను. అన్ని ఖేదముల 
యందును మేఖలములను రచించుచుండవ ను. కీఠము, ఉపవీఠము, 
జంఘు, మేఖల, కూటము, ఇాద్యము మరల జంఘయును దాస్మిపెన 
ఛాద్యమును, (పహరము వజుకు సగము యెత్తు చేయవ లెను, 
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ముందు మండపములను రచించవలెను. అవి మొదట దేవాలయము 

ననుసరించి యుండవలెను. రిక్ అండక ములును, కర్ణ శృంగములు 

ఐరావత పద్దతి తోను, కర్ణమునందును | సతిరథమునందును సమాన 
సే 

మున వగునలను రచించన లను, 

శో; వకాదనోదమో మేరు సనాంనః శ,౦0గక | కవముః। 
ఆ లొ Ce 3) ణీ ల అ 

స వింశతి సహ్మసాండే ః సూర్య సం ఖై్యైశ్చ శృంగ కై 1 16 

కర్ణికా శృంగ మేకంతు నర్వతో భ్యదశే భవేత్ | 

దశ।కమేణ వై తాభ్యా మండానాం నవతి స్తథా! 17 

నకాదశోద్దమో మేరుః కర్ణి కానాం తథాష్ట్రక ష్స్ 

కర గ్రండకాశ్చ వింశత్యు తర న పశ తానిచ॥ 13 
ac) aN ne అవా 

శృంగాణ్య న్దీవ్రి కరః షట్ తథా చె కాదశోద్దమైః। 

రథ స్యాను (క్రమం వ చ్యేహ్యండ కై ఈ శృంగనంఖ్యయా। 19 

ఏక రణథేచాండశా స్తు సంఖ్యయా పంచవింశతిః। 

శృంగాణిస్యుః పట్ [కమత _స్తథా సార్లశ తాండ కై ః| 90 

చతూ రశథేకతేేకాదశ కార్యాః వట్ (క్రమత _స్తథా! 

పంచవింశతి వృంగాణాం నంఖ్యా వెవట్ శతాండశే :1 21 

భ|దేకర్ణీ కే న్రరిణో నవ|క్రోమత వీవచ। 

పంచచ త్యారింశ దండః క_ర్హవ్యః సరగకామదః॥ లల 

భద సంవరణోన్థ్యైచ దర్శనీయాచ కర్ణి కా। 

[(పక_ర్షవ్యాః శేశరిణ ఛ్వాండకాః పంచభూప్.తాః లిపి 

చ త్య్యార(స్ర్రు యో ద్యా వేక ఉభయభ బే వింశ తిః। 

కు ర్యాచ్చ తాండకం చేళ్ణం మేరు శేకాదకోదమః॥ 94 
థి ౧ 

వకాదశోద్దమో మేరుః (పత్యంగాష్టక మేవచ। 
౧ ం డి 

నవళ్ళం గాణి వెభ దె కార్యాణి తప రాజిత॥ లగ 

తా! కర్ణము [పతిరథము యెత్తు 11 భాగములును, శిఖర 

నమునరు 19, వృంగములును, కర్ణికకు 1 వృంగమును, భదమునకు 
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10 శృంగములును ఇట్లు 1020 అండకములు మొత్తమును, కర్ణి కాద 

లకు 90 అండకములును, కర్టికలు యెత్తు 8 భాగములు మేరువు ఎత్తు 

11 భాగములును, కర్ణిక యొక్క అండములు మొత్తము 720 కర్టికల 

మొక్కా ఫృృంగములు 80 కర్ణికలు గ భాగముల యెత్తును మరల కర్ణ 

ముల యెత్తు 11 భాగములును, రథముమొక్క- అను కవముముము ఎత్తు 

8 భాగములు అండకములతోను శృంగములతోను చెప్పుచున్నాడు. 
రథమునకు అండకములు ల ఫృంగ ములు 6 ఇట్లు వరునగా అండ 

కములు 150. రథములు నాలుగును ఎత్తు 11 భాగములును శృంగములు 

రను, 25 శృంగములు మొత్తను నంఖ్య 600 అండకములు భ్మ దము 

సందును, కర్ణికయందును శేశరిపద్దతితో 9 భాగములును, 4ర్ అండక 

ములును,భ' దముయొక్క- సంవరణము పెన వక్క్ససని కర్ణిక లును, నింహ 

ములును, 5 అండకములును రచించవ లెను, శ_కి-2._1 పై అంతస్తుల 

యందు [క్రమముగా అండకములను ఒకొ,_-క్యంాటి తగ్గించుచుండ 

వలెను, ఉపభ్శద సహితమెన భ| దమునందు ౨0 అండకములును? 

ఇట్లు 100 అండకములును చానిమై న మేరువు 11 భాగముల యెత్తును 
ఆ మేరువునకు |పత్యంగములు రియును, 9 శృంగములతో భద్రము 

లును తచించన అను. 

శో మరాల రేఖా పృథుత్యంచ ద్యాస _ప్పత్యంశ కంభ చేత్ | 

న,_౦౫౦ చతు న్పింశదంనం తదరంచ వినవిరతమ్! విగ్ర 
లి ళో థి గ 

ద్వ ఏప్ల ద్యాదశదశాస షట్ చ త్యారో ద్యయం తథా! 

ఏకో భాగా _స్తడ స్యా దురఃశృంజశిహ్యూను [కమః॥ 27 

అష్ట భాగంచ (పత్యంగం "శేషం స్యాడ్ . (కమమ్!। 

చతుర్వింశతి (ప్రత్యంగం షట్ [తింశదురు మంజరీ! 28 

స రేణా వులసాశా స్తు దివ్యకుంభ విభూమి 'ఆాః। 

పవమేవ [పక _ర్హవ్యం మహామేరోశ గ్ లక్షణమ్॥ లిం 

వకాధికం [పక_ర్తవ్యం దశోత్తర నహ్మసకమ్! 
మహా మేర్యభిధా నశ్చ క_రవ్యం్రి పురాంతశే॥ 80 
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హరోహిరణ్య గర్భుశ్చ్ హరిర్షి నకర స్తథా! 

వే చేవాః స్థ ఆ మేళా నాన్వేవై వ కదాచన! తీ] 

తత్సం తానె యః కృతో ఒయం పూర్ణమన్నం భవేత్ సదా! 

మూతృపక్షం వితృపత్షం తారయేన్న రశకార్ల వాత్ | తలి 

ఉత్పన్న శ్చ భవేత్ న్యన్దే న్వేచ్చయా పృథిపీ పతిః। 

మహామేరుధ(జారో హె యానచ్చం| దార్క- మేదినీ! 88 

ఇతి సూత్ర నంతానగుణకీ ర్శి (పకాశపోళ్త శ్రీ భవన 
చవాచార్యోకా పరాజిత పృచ్చ్బా మాం మహా మేరున్ర (వానాద 

నిర్ణ యాధికారోనామె కాశీద్యు త్తర శతమం సూ తమ్ 

"తా|| ప్రథాన నీఖ్రరము యొక) విసారము 72 భాగము 

లును, ఉరఃశృంగము మొక. విసారము ఈ భాగములును 

దానియొక్క నిర్లమము అందుభో సగమును 16-12.10_8_6_4.. 

ఏ1 భాగములు వరున గా ఉరఃశ్యంగ ముల మయమొక్క_ విస్తారములు, 

శాల రి భాగములుః (పత్యంగ ములు లతను, ఉరోమంజరులు విరిను 

శిఖ రములన్ని యును చక్కా-నికుంభ ములతో నలంకరింపబడియుండ 

వలెను, ఇట్లు 1011 అండకములతో శివునకు రచించవ లెను. (బసహ్న్ధూ 

విష్ణు శివ సూర్యులకు దక్క- దీనిని వేజెక చేవతల కుపయోగించ 

గూడదు. ఈ మేరు నిర్మాణమునలన నమ ్టైశ్య్వర్యములు కలుగు 

టయేకాక తల్లి వెపు తం|డివై పు గల వీతృచెవతలు దివ్యత్వ మును 

పొందుదురు, అనంత పుణ్య పదము, 

96. శ్రీ చతుర్దశ భువనగిరి మెరువు 
విశ్వకర్మోవా చ= 

అపరాజిత 192వ నూ, 

శ్లో శ తార్థంచ తదర్గంచ ప కక్ తింశేత్యం తథ 

(పత్యేకం తివిధం శ్రే జే యం చేష్ట నన్యకస్యళన మ్॥ 1 

1 తిచేంపంచ తథాఖ తం | తిముధ్య్నం | తికనిపకమ్ు! 
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శీ చతుర్షశభువన గిరి మేర్వభిధస్యచ। 

పట్ స్పప్పతిర్భాగ సంఖ్యా విభకాతు |కమాగ శా॥ 

ఆద్యః కర్ణ (పతిరథ రథయుగ్ బెలపంజరః। 

సార్ల స్త సం ఖె ఖై చ్యూప్ తాశ్చ శాలావై వామ దక్లీగో॥ 

రథ[పరథ సలయు క్తా స్తత్పరే చాలకుంజ రాః॥ 

తత్క-ర్లావై నవనవాదికాంగక వికల్పనా" త! 

వసుముని రన ఇషు వేదావికాశేః 'సొలాయాః! 

పృథు ట్యేచ విధాతవ్యో విభాగోజయ మతఃపరమ్! 

గర్భుః కుక శుకోదరః శాంతః శ్రీగర్భ సుందరా! 

(ప? ఫసోనై స _పుగ ర్యాః [వానా చేను సనూగ తాః॥ 

రణేః (పతిర ఫ్; క్ ర్టెః సంజ ౮ “0 త్రయము! 

దిషక మోరే స్త సంభ భద స్త వంగ రథికోదరమ్॥ 

కనే ఆది|కమైః కుర్యా దధస్తా త్ [అశ తాండ క్రైః! 

దిశే తాండ కై స్తమాే ( శ తాండన్న తదూర్ల (తః gf 

పంచనంఘాటజా రేఖా భమికాచ సము చ్చు తా; 

వక్ ద్వి! తిన తాండకాః క _రవ్యాః నర్వకామడాః॥ 

సభాగశ్చ (పతిరథం [కను తయ సమ్మ చ్చితః। 

ఆది కమైం రుద్దమిశ్చ ఏకో ద్వితీ శ తాండకైః॥ 

పంచవింశత్యండ ఊర్ణ ఏం తెలకి ౦౫ తదూర్థ్వితః। 

(పత్యం గాన్యష్ట భా శ్చ సురా వింశతి రండకాః॥ 
A 

షడ్ లఘు | పత్యంగ కాని తత్సం ఖై రండ కె _స్తథా। 

అధ ల 5 జా హ్! పుడ్భాగక క్చేవరథ త్రీ క్రమోర్థ సము చ్చయః॥ 

అద్యః సార్థ ఫతాండ శ్చౌఒపరో వింశతి కాధిక,। 

నవాశీత్యండ _నృృతీయోఒష్షా వింశత్యుగు మంజలీ॥ 

IM 

10 

1} 

12 

13 

14 

తా! విస్తారము 50.48.56 హస్తములు జస మధ్యమ అధమ 

ములు అందును జ్యేష్టములో 8 విధములును, మధ్యమముణా తి విధ 

ములును, కోనీనమున కి విధములును కలవు. ఆ విస్తారమును చతుర్మశ 
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మముగాచేసి 76 భాగములుగను అందు మొదట కర్ణము, (పతి 

రథము రథము, బెలపంజరమనము, మధ్య సంభయుతమెన శొల 

యును దాని కిరు వై పుల రథములునుు (పతిరథములును, బాలపంజ 

రములును, మూలలయందు | పతి అంత స్తున 9.9 భాగములు కరము 

లున్కు అంతస్తులు పెకుగుటను బట్టి 8_7_6.5_4 భాగములు అగును, 

శాలయును అటు |కమముగా తగ్గును, గర్భము, శుకము, ఈుకో 

దరము, శాంతము, శ్రీగర్భము, సుందరము, |పశ_స్తము, ఇట్లు 

7 గర్భము (పాసాదములకు రచించుచుందురు. రథములు, (కతి 

రథములు, కర్ణములు, పంజరము మొదలై నవి వరునగా మూడును, 

ఆపెన రెండును, _స్తంభములుగల భ దములును, తవంగము, రథధిక 

కర్ణము మొదటినుండి వరునగా దిగువ త8౦00 అండకములును, ఆపైన 

900 అండకములును, ఆపెన 100 అండకములును, (పధానశిఖిరము 

5 శిఖరములుగా నుండునట్లును, ఎల్తేన (భమిక్ష్రయును, 1.9.3 వందల 

అండకములు చేయుట ముఖ్యము. రధిక విస్తారము 1 భాగమును 

ఎత్తు కి భాగములును మొవటి నుండి వపనగా యొత్తును. 1-2.కి 

వందల అండకములు 
-— పెన శీక అండకములును, ఆపైన తిలకమునుః 

(చత్యంగ ములు ర భాగముల చొప్పునను అట్టు 22 అం *క్రములగును. 

లఘు వత్యంగ ములు రను అంజడకములు కిను, రథము 6 భాగము 

"లును, ఎత్తు విసారమునకు రి రెట్లున్కు మొదటి 10 అండకములును, 

ఆ తరువాత 170 అండకములును, ఆపెన 89 అండకములును, ఉకో 

మంజరి 25 భాగములు విసారమును కల్పించవల యును... 

శ్లో! తిసంఘాటా స్ప ప్తభామా దశద్యిద్యిశ తాండ ౩ | 

పంజరః పంచభాగ్రైశ్చ [కన్ముతయ స్మముచ్చితః। 15 

ఏకో ద్విశ తాండ ఆద్యో ద్భతీయే పంచవింశతిః। 

పంచవాండక _స్త్యృతియచా౬ష్టా దశాంకోరు మంజవీ! 16 

(తినంఘాటా పంచభూమా (స్రీ చ త్యారింశ దండ కై | 

వినోదకాంతరం స్తంభా వేడాంశకమి తాః న లః 117 



we భి ం౦ంఆయు 6౮ ర” ఈక ల్భ్బఐబము 

పం చవింశత్యండ మాఢ్య పంచాండాశ్చ తదూర ర్ధ్రతః। 

భువనాంశం -వోరు శృంగం విమానం పంచభూవిక మ్! 18 

హోడ శాంశం భ్ వేద్ భం దశాంశ సు విమాూనకమ్!। 

నవాండకం తద తు కుర్యాత్. కుముదజం తథా! 19 

మేరు రేకాధిక దశన హ సాండక ఈరితః। 

వనం కృంగోద్భువః శార్యక్ళంే వినూననాగ లే] 20 

ద్వావింశతిర్నాలగర్భః మజానో భద విస్తరః। 

(భమమేకం సూర్యభి త్తీః నం భమంచ |పకల్పయేత్ ॥ 21 
విమానే భూమిజా ఘంటా క _ర్షవ్యా నర్వకామడా। 

థీ రార్లవ నముక్సన్నం కొలశంతు ధ(జా| గజమ్! లలి 

వుహామేశు ధ్యజారోహ పుణ్యంశ తాశ్వ మేధ ధ్యజమ్! 

పూర్వాపరాన్ వింశతికాన్ తారయేన్నరకార్ల వాత్ ॥ 98 

బ్రతి సూ తనం తాన గుణకీ రి (వకాశ పో క్త త్రీ భవన బేనా 

చారోకా పరాజిత పృచ్ళాయం శ్రీ చతుర్షళ భువసగిరి మేరు 

(పాసాదలక్షణాధికారో నామద్వ్యశ్మీదు_త్తర శతతమం సూ తమ్, 
తా ఉరః శృంగ ములు 7 అంత స్తులును ఒక్కొక్క దానికి 

5 శిఖరములును 220 అండకములును చేయవ అను, పంజరము విసా 

రము 5 భాగములును, విస్తారమునకు కి రెట్లు యెత్తును, మొదట 
901 అండకములును, శెండవది 25 అండకములును, మూడవది 
5 అండకములును, ఉరోమంజరి విసారము 18 భాగములును, తరు 

వాత ర్ అంత స్తులును కి శిఖరములును 4కి అండకములును జలమార్ల 

ములు లేకుండ _నసంభములు 4 ఫాగములున్ను మొదటి 25 అండకము 
లును, ఆపెనర్ అండకములు, ఉరోమంజరి విసారము 14 భాగములును, 
విమానము 5 అంత స్తులును చేయవ లెను. భ| దముయొక్క- విసారము 
1 భాగములును, విమానము 10 భాగములును, చివర 7 అండకములు 

కుముదమువ లెరచించవ లెను. ఇట్లు పదివేలపె న ఒక్కటియైన అండక 
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ములను రచించవ అను.వానికి శిఖరములను కలించవ లను. ఇదివిమాన 

నాగరచ్చందము. (పధానగ ర్భము లీల భాగములును, నలు-వై పుల 

(భ్యదములయొక్క- సిర్షమము 6 భాగములును, ఆ భ దములు పోను 

మూలలయందు గోడలును, దాని వెలుపల చుటూ 9 భాగములు 

(భ మమును, వెలుపలిగోడ 12 భాగములును మొత్తము 76 భాగ 

ములు వేయవలెను. విమానము భూమిజ _పాసాదపద్ధతితోను 

ఘంట కలశము మొదలైనవి రచించవ లను. మజియు ధ్యజము 

యొక్క చివరను కలశము నుంచవలెను. నూరు అశ్వమేధ యజ్ఞ 

ముల ఫలమునిచ్చును, దీనిని నిర్మించిన వారికి పూర్వము 91] తర 

ముల వారును తరువాత €1 తరములవారును పాపవిము కలె 

పుణ్యలోక మున నుందురు, 

97. కైలాస భేదములు 10 అందు వలయము 

సమరాంగణ 49వ అధ్యాయము, 

క్లో! పాసాదాశ్చతు ర్యా? సె (రర గే మెర్వర్సి తాః పృథక్ | 

ఇచానీ మభిధీయం తే నృత్తాః మై (౫ సె (రి(శేవణై | 111 

త కా చావలయాకారో వలయః నచ కథ్యతే! 

సమంతాద్ వర్శితే కేకే చతుర్భాగ వి భాజిలే॥ 119 

కుర్యాత్. సారోహణం వీఠం సార్లభాగోచ్భితం ఈుభమ్। 

పరిశీ _స్తం గజముఖై ర్మ క రాస్యాంబు నిర్లతమ్॥ 118 

బహి రాగ సమోాసేత_స్తస్మిన్ కార్యః సురాలయః। 

ఒర ౧ క 9 
పాదోన వి స్తృతిర్ల్విఘ్న దారో చ్చాయ విభాపితః॥ 114 

మస వ లిందో బహిర౦ంలయ ఇతనా తస్యాష్ట _స్తంభక్ ఒలింద్ బహార్యలయ ఇత్యినా 
నవృ_త్తచ్చాద్యః సింహకర్ష _స్తథా జాలక రూపవాన్ ॥ 115 

తా॥ ఇది వణుకు నలుచదరపు (వాసాదనులు చెప్పబడినవి, 

ఇప్పుడు గుం|డముగా నుండెడి | పాగాదములను చెప్పుచున్నాడు, 

వానిలో మొదట వలయమనుపెరుగల [పాసాదలక్ష ణమును చెప్ప 
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బడుచున్న ది, చతుర్ది శల నిర్ణయించి దానిని గుం|డముగా జేన్సిన (పచేశమును 4 భాగములు చేని ఆరోపాణ వీథమును 1కే భాగము యెతును, వనుగుతలలను నోన్నివీ నంచబడి నట్ట ధిఫూనమునూ, జలనిర్ల మము మకరముఖములతోను, "దేవాలయమును రచించవ అను, దా( రము మొక్క విసారము ముప్పాతిక వంతున్ను విసారమునకు రెట్టింపు యెతును చేయవ లెను. చుట్టును రి _స్తంభముబును అలింద మును వెలుపలి వలయమును కలివి గుం డముగా తాన. కొప్పును నీంహకర్ల ములును జాలకోములును రచించి శేని వలయ పాసాడమ?సను, 
98. దుందుచి.| పాంత_పద్య కొంత[ సాసానములు 

సమరాంగణ 49వ అధ్యాయము. 
న్లో (స్నాగీవకా వృ తః నన్యాద్ యద్యా _సంభో ద్యయాని(తః। తేడైవ దుందుభిః (పో క్ర త్రాళిద్రైః ప్రాంత ఉచ్యతే! 116 

అయమేవ చతుర్భిః స్యాత్. పద్భః (స్యాగీవకై; ళుభె,| _న్తంభె శ్చ తుర్ఫి స్ట స్యైన యదా పళ్చాన్ని వేశ్య లే। 117 
మధ్యవృతో గర్భకోషా బి త్తికోోఛభయత; స్గ్తా। 
సకాంత బతి లిఖ్యాతః (పాసాదోవ రులా క్ఫతిః॥ 118 ఈ! వలయమునకు | స్మా గీవములను 9 _స్తంభములను కల్పించి శేని దుందుభి యగును. 3 _సంభములను రి ంచిన-చో _వాంత మగును. 4 స్లంభములను రచించిన యెడల పద్నవుగును. నలు వై సుల (పాగీవములును, వాసికి శ్నీన్చీ _నంభములును మధ్యగర్భము కూడ గుండమును, చుట్టూ గోడయును రచించి నేని కాంతముగను, 
99, చతుర్ము ఖయింనుండూకముంకూర్మము 

సమరాంగణ శీ9వ అధ్యాయము, 
నో చ త్యారి వలయ స్యెవ యత ద్యా రాణ్యలిందక'ః। 

న్యాచ్చతుర్వింశతి నం భె ర్ల తయో భాగ సమ్మితః। H9 
(పాగ్టి9వకాశ్న స్తం ఫాభ్య్యాం ద్వా భాం ద్యా భ్యా నమన్ని తాః 
చ త్యారో యత స్మపో క్త; (నాసాదొఒ్మత చతుర్భుఖః॥ 1290 



6వ భాగము 11] 

అపస్య్యై వేకం యదా దారం (పా గీవో౬ లింద వేష్టితః। 

ఏక వవ తదాచాన్యః UU గీవ _నన్య చాగతః 1 121 

ఖ్యాతో వముండూక వ్ర ఇత్యేవ వృ _తేపాసాద స త్తమః g| 

దిక్కూ. డోసు యదా చసన భవేత్ (ప్యాగీవకల్పనా। 122 

_పాసాధ్ ఒయంత డాకూర్జ్చు సంజ్ఞ ః స్యాద ప రాజితః॥ 

'తా॥ వలయముయొక్క- నలువై పుల దాగరములను అలింద 

ములను 21 _న్తంభములతో రచించి రెండవ అంతస్తున 1 భాగము 

(గీ రవములు 2-2 _న్తంభములత్ చేయవలెను. నలువై పుల 

పౌాసాదములు  రచించినచో చతురు గఖిమగును, దానికే ఒక్క 

దాగ్గిరమును | పాగ గ్ర )వమును అలిందమును రచించిన యొడల మండూక 

మగును. మటియు వృత్త పాసాదమునకు రి (పాస్టీి )వములను రచిం 

చన యెడల కరార్ణ_పానాదమగును- 

(అనుబంధము గ1వ పటము మూడుకు 

100. తాలిగృహము. ఉలూకికము 
సమరాంగణ 49వ అధ్యాయము. 

A కూర్చ మ్యైవ యచాదిత్షు _స్తంఖై రష్టాభిరష్టభిః! 1.8 

(పా గీవకాః | పకల్బ్యంో చత్యారోఒలింద వేసీ. తాః। 

(పా; గీవకా _స్తిర్భ్యగ 7 భఛవంత్య న్యే తద్మగతః॥ 124 

హోడశ _స్తంభయు కన్య మధ్య భా యదా భవేత్ | 

జూనీయూ దేవ విశ్లేయః పాగీవ రహితో త్తమః॥ 125 

బతి నృ ్తః సమాఖ్యా తాః పాసాదానామ లక్షకో 8. 

తా కూర్మ! పాసాదమునకు ఒకొ[గాకళూ దిశయందు రి. 

స్తంభములతో _పాస్టీ)ఐములను రచించి * అలిందములును పెన 

(ప్యాగీవములు అడ్డముగా _ నుండెనేని తాలీ గృహమగును. 

మజియు 16 స్రంభములతో మధ్య భాగమును పౌన్టీ9 వములు 

లేకుండను వలయముగా రచింపబడినడి ఉణబూకిక | పాసాదమగును. 



112 భారతీయ మహాశీల్పము 

101. పుష్పక భేదములు 10. అందు 

భవము ఒ విశాలము = సామ్ముఖ్యము 

సమరాగగణ శ్రీవ అధ్యాయము, 

నో 
| గ 

న్లో 

చతుర, శాయ తా యేస్యుః కథ్యం లే "లేఒవీనోమతః 18 

భవో విశొలః సామ్ముఖ్యః (పభొవః శిబిరాగ్భహాః। 

ముఖశొలో ద్వి శాలశ్ల న గృహారాజోఒమలో విభుః॥ 16 

ఏవ మేతేన ముద్దిప్లా కృతుర్యశాయతా తాదశ 

చతుర శాయతాన్ బూమః |పొసొదొ ఎహసాం త్! 126 

అష్ట భోగం యాతే శీ క్షే తే చతురంశక వి స్తే 

ద్విభాగ సార్గభాగ్రైక భోగోజయం వీఠ బ్రమ్య'తే 197 
పశిషమం భాగముత్స 1 చేవకోన్షం ద్యి భాగికం। 
తస్మిన్ వచేశయేత్ నీ సీమా స్యాదస్యా శేజప్ట భిర్టరై = 505 

సనీమ్నోో దేవకోష్టస్య భాగికాలిందకో బహిః! 

యుకో ధ గాణాం వింశ త్యా వేదికా జాల వేష్టీతః 129 

(ప్యాగీవకన్య రసల _స్తంభ ద్యితయ భూనీతః। 
ద్విచ్భాద్యచ్చాదితః శ్రీ మాన్ సంహక ర్థ్రలంకృతే॥ 180 

పొసాదోఒజయం భవోనామ విశొలః కథ్య'రేఒధునా। 
యడాసై్యవన నిపొ్యంతే నీమాయా మేచ వరి తే 181 
నలభ్యా పార (యాః స్యాతాం విశాలాఖ్య _స్పదా భవేత్ ॥ 
ని కాలస్య యదాగ ర్భే ఫి ల్తర్భృవతి దిక్ తయె॥ 189 

డా చ్యాగ వాక్ష కౌచాకి సాము PUN నభ వే త్తదా॥ 

తా॥ దీర్ట చతుర శములగు చేవాలయములను శాప వో 
చున్నాడు. నిడుపు 8 భాశములును, వెడల్పు 4 భాగములునునేసి, 
అందు 2 భాగములుగాని 1కే భోగమునుగాని అధిష్థూనమును రచించ 
వలెను. అందు పడమర 1 భాగమును వదలి చేవగర్భగృవామును 
2 భాగములుచేసి దానియందు నివేశమును కల్పించి ముందు 8 భర 



రివ భాగము 

ములున్తు ఆ ప దేశమున 'బేవకోష్టమునకు వెలుపల 1% 

అలిందమును, ఇట్లు 20 ధరలును వేదికలును జాలకములును 

వలెను. _సౌగ్రీవము దమొక్క- ముందు ఓ _సంభములును 2 ఇ 

లతో కప్పబడియుండవ లెను, సింహకర్ల ముల నమర్చవ లెను 
భవనమని చెప్పుదురు. దీనికి నిరమములతో నీమలను రచించి 
వైపుల వలభిని వృద్ది చెసిన యెడల విశాలమగును, వి" 

యొకక గర్భమునకు చుట్టూ గోడయును, మూడువై పుల 
గవాశ్షులును ముందు ముఖ దార రమును రచించి కేని సా; 

మగును. (అనుబంధము 52వ పటము మాడు 

102. (పభవ, కబిరాగ్భ నా ముఖుగౌల్క 

_ దృ్విశౌల([పాసాదములు 

నమరారిగణ 49వ అధ్యాయము, 

న్దా॥ పావు దిశంతన్య గర్భకోస్థాయ తాయ దా 

హి త్యావలభ్యా (పాగీకా విధీయేకే తథాపకా। 

కళ్లేషు భాగమేకై కం త్య కాగ స్యాత్. (పభవ _న్తదా! 

వతప్ర్యైవ ముఖేస్యా కాం యదా [పాగీవకా వుభౌ! 
పార్వ యో రపరకాద్యాజ్యా (పాగీవా భనతో యజ 

కర్చేషు భి త్రయశ్వస్యు స్తదా న్యాచ్చిబిరాగ్భహాః। 

యదా స్వెవముఖే శాలా భాగది(తయ విస్త లౌ! 

ఆయా మేనచ వడ్భాగా (పాగవాద్యా తద|గతః। 

చ్యాజ్యాగవాక్ష కౌొస్యా తాం తద్భిత్యరుభ యోరవి! 

నీమాయాం దాగదశ స్త సంఫా ముఖనొల స్తదా భవేత్ 

అలిందో భాగికః కావి విశాల సె్యెన 'చాహ్యృతః॥ 

_పా(గీవభూమిషు వృతో ఫత్య్యాచ సగ వాత్షక్ £| 

అ;గతః నహితః నంభెః వడిన, ;కియబే యణా। 



ఆ * ౧ అబ్థృో సాబు దర్భిముగాను, మూడు వైపుల (పాగీవ 

ములున్తు రచించి వలభిని తీసివేసి |పాగీవములను కల్పించిన 

యెడల [(పభవమగును. కర్ణములయందు 1-1 భాగమును వదలి 

[ప్మాగేవములను రచించవ లెను. మజియు | పభ వముయొక్క- ముఖము 

నందు 2 _పాగీవములున్కు (పక్య-లయందును వెనుకను 2.2 సారీ 

నములును, కగ్గములయందు గోడలును, కల్పించి లేని శీబరాగ్భహా 

మగును, శిబీరాశ్ళ హమునకు ముఖమున 2 భాగములు వినారమున 

శాలయును, పొడవు 6 భాగములును, డానియందు రెండు (పాసి 

వములును వముజియు 2-8 గవాశ్షులును గల యిరువై పుల గోడ 

లును నీమయందు 12 _స్తంభములును, రచించినచో ముఖశాల 

యగును. విశాలము మొక్క వెలుపల అలిందము 1 భాగమును, 

(పాగీవభూములను చుట్టి గోడయును అందు గనాక్షులును ముందు 

68 _నంభముబతో (ప్యాగేవమును రచించి లేని ద్వి శాలయగును. 

103. గృహరాజు అపుల, విభు పాసాధములు 

నమరాంగణ 49వ అధ్యాయము. 

న యదా సరవ విధీయం బే నంభాః స్వే నమంతతః॥ 140 

_పా(ీవ కాచేోభయతో గృహరాజ _న్ఫదా భవేత్ | 

స ్వేషాం వై యదాలిందం స్యా దనో భాగ విస్తృతః॥ 141 

నీమాంత విస్తృతి న్యాతాం వలభ్యోా భాగనిన్సే। 

భి _త్రిర్యిధీయకే సేపూ గనాశకై రుపశోభి తా॥ 142 

ముఖఫెవడ్డారు కంచస్యాత్ తదా స్యాదమలాభిధః। 
వకాదశాయ తే శశ తథా పుజ్య్భాగ పీస్త ప్రల! 148 

ముక్తా గ భాగద్యయం పశ్చాద్ చేవకోస్టం నివేశయేత్ | 
భాగం ముక్తా! గతః కుర్యాత్ నీమూం భాగచతుష్టయమ్॥ 144 

అష్టన్తంభా_స్తత ఒలిందవింశతి _స్తంభభాగికాః। 

ఛాగికః పరితో ౬లిందోఒష్టావింశతిధరో౬పరః। U5 



రివ భాగము 115 

దిగదిగ్గ_స్త సంభయు తాః కార్యాః (పా(ీవాః కోన్ఫజా(స్త్రు యః! 

నీమా న స మేవలఖ్యోచ (పాగీవా మధ్యత నృ గాః 146 

దెందిగ సంభ ఫునఇ్ళానౌా § "వేదికా జాలకో భీత} 

వేదికాః ల రూ పాథ్యః సింహకర్గోప నోభిత్రః! 147 

(పాసావోఒయం విభర్నామ కథితో భర్త నందనః! 

వవ మేలే సమాఖ్యాతా చతుర] శాయ తాదశ। 148 

తా! మేశియు డి శౌలమున అంత ఎను సంభములును, రాంకు 

చైపుల (పాగీవములను_ రచించిలేని గృహశాజవాగును. అన్ని 
దాగరములయందు అలీిందములును మజియొక భా” ము పంపుచేసి 

నీమాంతమున వలభిని ెండువై పులనుచేసి గవాక్షుణతో గోడను 

రచించి ముఖమున స డ్దారుకమును బని క్మంచిన చొ అవమలమనుగసను, 

పొడవు 11 భాగములును వెడల్పు 6 ఫాగములునుచేనీ వనుక 

ళీ భాగములు విడిచి దేనకోన మును రచించవ అను. ముంపు 1 భాగ 

మును విడిచి ఆ (వ'జేశమును శ ైగములు చేని. 8 స్తంభములు 

అలిందమును 20 స్తంభ ములకు భాగములను వేని చుక్టూా అలిందము 

1 భాగమును £8 ధరలును అలి 92 స్తంభములతో | ప్యాగీవములు లై, 

కోష్టమునుండి రచించన లెను, నీమతో సమానముగా వలభియుండ 
వలెను, ఆ వలభీ యిరువై సులను (పాీవములతో నహ రచించ 

వలెను. "వేదికలు జాలకములు నింహకర్ణ ములు కలిగియుండ న లను, 

దీనిని విభో పాసాననుని చెప్పుదురు, 

104. పైవెప్పన భవవిశాలాదులకు 

సమరాంగణ 49వ అధ్యాయము, 

A 7 సుణజీయయొంక పద్దతి 

cal చతుర! శా య తొంకిర్యగా య ద్యాథా క రా నవి! 

(పాసాదానఖీ ధాస్యా మో ననసంస్థాన లక్షమైై 51 149 



భరతయ వుహాశల్పము 

_న్తం భై శృతుర్శ్భిః సంయుకా నీమా ద్యారన్యచా్యాగతః। 

ద్విఫభాగాయామ విసారా తావన్నాత నము చ్చితిః॥ 151 

తాంనీమాం గర్భనహా తాం భాగానాన్యే న వేష్ట యత్ | 

భి త్రి స్తత విధాత వ్యా నగా శ్రా చతుర్తి శమ్!! 159 

వడ్డారుక యుతో హ్యేష పాసాదో భవ ఉచ్చ లే! 

అసై్యైవ భాగనిపాా-సా శాలా ముఖచతుష్ట య॥ 158 

యదా షడ్డారుకో పతా విశాలః స తదోచ్యే॥ 

_స్త్పంఖైర్ముఖ ముఖి పడ్భిర్చహీః సామ్ముఖ్య ఇత్యసా॥ 164 

అసైషన నీమా కర్ణ స్థా డ్విడ్వి_స్తంభయుతా యదా! 

దాగవై రాగ ని పూరా ౦0త బహి స్థా [ప్రభవ స్తదా॥ 155 

నీమ్నాఒగతో యదా మ్యైవ _స్థంభడ్యయ యుతో భవేత్ | 

(ప్యాగీవో భాగన్నిపాఖంత స్సదా స్యాచ్చిబిరాగ్భహాః॥ 156 

విశాల సన్ని వేశస్య ముఖే థాలా భ పవెద్యదా పార్గ (యో! 

శోభయోః శాలే ప్రా గీవాశ్చతయా యదా॥ 157 

నిపా;-ంత భాగ ఏనకేకః సంభ ద్వితయ సంయుతః। 

_పాసాదః స తదాజ్టైయో ముఖ ఫొ లోఒభిధానతః॥ 158 

తా! చతుర శాయశమును అడ్డముగా చేసీ మజీమయొక విధ 

ముగా నిర్మించు పద్ధతి చప్పుచున్నాడు. గర్భమున విస్తారము 
9% భాగములును, అడ్డము? విడుపు 4 ఫాగములును, మధ్య దాగ్థర 

రము యెత్తు ] భాగమును, ఆ ద్యారము యొక్క- విసారము అందులో 

నగమును, ద్వారము ముందు నీవు 4 _నంభములతోను 2 భాగముల 
ఏసారముతోను అంటే యెత్తుతోను, రచించవలెను. ఆ నీమను గర్భ 
సహితముగా 1 భాగముతో గోడను రచించవలెను. ఆ గోడయందు 

నలువె ఫుల గ వాత్సు లుండ వ లను, షడ్డారుక మును. రచించవ లెను, 

దీనిని భవమని చెప్పుదురు. ఆ భవమునకు 1 భాగము నిర్ణమమును 

వేసి నలువై పుల శాలలను రచించి వడారుకమును రచించినచో టి 
భం 



6వ భాగము శే? 

వి శెలమగును, నలువై పుల 6 _నంభములతో ముఖములను అలం 

కారముగా రచించిశేని సాము శ్రఫిస్టమగును. దానినే | పక్కూలయం 

దుండెడి సీమను 2.2 _న్తంభములతో | ప్మాగీవములును 1 భాగము 

నిర్ణమమును చేని రేని [పభవమగున | పభవముణయొక్క- నీమముందు 

2 _స్తంభములును [పాగీవము 1 భాగము నిర్షముముతోను రచించిన 
డల శిబి రాగ్భుహమగును-వి శౌలము మొక్కా నన్ని వేశమున ముఖ 

శాలను రచించి యిరువై పుల రెండు శౌలలును. ఈ మూటికిని 

(పాగీవములును ఆ (పా్యాగీనములు 1-1 భో౫ము నిర్షమములును, ల్లి 

_స్తంభములును ఉండునట్లు రచించి రేని అది ముఖ శౌలయగును, 

న్లో ముఖ శాలా|౫ శాలాయా యదా _సంభ వ్బృతుర్హ శ। 

| పాగీవో ద్వివిధశ్నా(ే ద్విశాల: సతదా భవేత్ | 159 

భి తీ స్తదానిం | పాసాదో గృహ రాజః (పజాయే। 

గ ర్భాయామ సమావ|గ పృష్ట యో ర్భాగ విస్తృత '॥ 160 

చతుశ్చతుర్షరౌయ్య్మత (పాగీవా ద్యాచ పార్శ్వ యోః। 

తౌత్రు ద్విద్విధరౌగర్భు విసారేణతు నిర్మితి | 161 

అవులో నొవు సవోక్ష్రః | సాసాదః ఈుభలశక్షణః! 

అసై రవచారో పృస్టైచ ది(ది( సంభయుతొ యదా! 12 

(పాగీవై న తదా (వోక్షః (పాసాదొ దశ మోవిభుః॥ 

తా॥ ముఖశొాల యొక్క ముందుశాలయందు 14 స్తంభము 

లతో (పాగనము 2 విధములుగా నుండునట్లు రదించిన యెడల 

ద్వి శాలయగును, ద్వి శాలయందు రచించవలనిన వ ద్ధతంలు లభించ 

నందున | వాయబడలేదు, గోడను రచించి శేని గృహ రాజమగును. 

గర్భముయొక్క నిడుపుతో నమానముగా ముందును వెనుకను 

1 భాగము విసారముతో 4 ధరలును, [పాగీవము యొక్క యిరు 

వెపుల 2-9 ధరలును, గర్భవిస్తారముతో నమానముగా రచించి లేని 
అమలమ సను. అమలను యొక్కొ- ముందును వెనుకను 2.2 సంభ 

ములతో | పాగీవములను రచించిన యెడల విభ పాసాదమగును, 



118 భారతీయ మహో కోకీల్పుము 

105. మతణకభేంముల 10. అందు ఆమోనము, 

రొతకముు, తుంగము, చౌర్కు (పాసాదముటు 

సమరాంగణ 49వ అధ్యాయము, 

న్లో అథవృత్తా యతాన్ (బూమః |పాసాదానభి ధానతః। 1? 

ఆమోదో శాతిక స్తుంగ శ్వారుక్భూకి రష ే వక ౭! 

తధా నిపే థః సింహోఖ్యః ను పభోలో చన చ్చేవః॥! 18 

ఏతే వృత్తాయతాః | పోకాః పాసాగా నాముతోదశ। 

శో (పొనాదాన్ కథ యా మో? ఒన్యాన్ దశ వృతో యతాన 

షన! 163 

అహ్హ భాగ ముఖాయ త్యా ఏ_స్హృత్యో చతురలంన్ కమ్! 

వృ తాయతెం (పకుర్వోత స భాహ్మాభ్యంతరం తతః॥ 164 

గర్భం పతి ను భాగ ఒన్య చతుత్యాగం సమంతతః] 

కువ్యాత్ తస్యాగతః నీమాం భాగ ద్యితయ ని స్త తాము॥ 165 

భాగ్య తయ మితాం భా నై శనాం తరితాంచ తాం! 

సంయుకా మప్ట భః స్తంభ ః సుద్భథో శ్వారుదగ్శనై 166 

అలించేన పరిక్ష పాం ననీ మాంబెవ కోస్థకమ్! 

పోడశ_ స్తంభ యుక్తేన కుర్యాత్ (ఎ పా నీవ సుతా 167 

ఛన్నాచ్చాద్య ద్య యునాయ మూహోద ఇతి కేర్ 

వ ఎ) తాయ లేము ప్రథమః (పాసాదః స్వామినో హితః! 168 

సమాూాహిా తె” యణా సె శెన్టన (పాగీవౌ భాగమా నిత” 

చతుః స్తంభ శాతిక స్తు వృ త్తోభ్యాం తుంగ [ 16 

యదా నీమావధి ర్భిర్తి తిర వాన రుపకోభి ఈ 

వృత్తే త్త పాగీవ వకో౬3 న్యే తదా చారురుదాహా ప్రతీ! 1/0 

లవ న్ా 

"తా॥ వృతాయత (| | పాసాదములు ఆమోదము, రోపిక్ ము, 

తుంగమ్ము వూట భూతి, సి చేవకము, చే పషెఫ ము, వ్ంపహా సూ సు ళు 

భము లోచనోత్సవము, అనునవి, వానిమొక్క_-  లక్షణనులనో 



6వ భాగము 119 

చెప్పుచున్నాడు. నిడివి 8 భాగములును వెడల్పు *ఉ భాగములును, 

చేసి దానిని గుం| శనిరాపముగ చేయవలెను, దానియొక్క వెనుక 

భాగమున గర్భము ఓ భాగములును డానిముందు 2 భాగముల 

నిసారముతోను 3 భాగముల యొత్తుగాను, అందు 1 భాగము అంత 

రితమున్యు గి సంభ ములటును అలించమునువేని ఆ (పచేశమును "దేవ 

కోస్టు ముగనుంచ్చి దానిముందు, 16 _స్తంభములతో | పాగీవమును రెండు 

ఇాద్యములతో కల్పించి కేని ఆమోదమగును.. దీనికే 4 స్తంభము 
లతో వనములు 1.1 భాగముగా రెండు కల్సించి శేని రాతిక 

మగును. నానినే గుం|డముగా రచించినచో తుంగమగును. నీమ 

యందు ఎడముంచి గోడయును గవాశ్షలును, గుం| డని (పాగేవ 

ను రచించిన యెకల చారు పాసాదమగును. 

(అనుబంధము 55 పటము చూడుడు 

106. భూత్కి నిషేవక్త నిషధ్క, సింహ, (పాసాదములు 

నమరాంగణ 49వ అధ్యాయము, 

నో నీవూ మ్య విధాత వ్యా సాగవా భాగవి స్త సత"। 

విసార నవ ్తాయావమూా దక్షిణో _త్తరతస్ర్రృయః॥ 171 
ఆట లి 

కార్యాః (స్యాగవకా నే "సేద నర్భుకొ యైన సమ్మి తాః। 

భూతిరి త్యెహ సంవోకృః |పొసాదః శుభల క్షణః॥ 172 

ము భాయ కాస్వాచ్చతురో భాగాన్య ర్యగాయ తాన్ 

శతం నృ _త్తంతతేః కుర్యాత్. తన్న భే భ్య గర్భవేశ్శచ।॥ 178 

చమిచ్చాగాయతంతత్ స్యాత్ ఫాగద్వితయ విస్తృృతం। 
ఆలిందో బు దాత స్తస్య జ్యాదశ_నృంభ సంయుతః॥ 174 

3 Mo విసారః సొన శాాంశే నిర్హత, 
ఎ 

నిషేధ ఖ్యాతః (పాసావో౬ యం పురాతనై gl 175 
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అయమేనవాంకశ*ేన స్యాద్ యదాలించేన వేస్తితః। 

ముఖభాగ[ త్రయం మునక్రాాభిత్తాచ పరి వేస్టితః। 177 
క్ర లి 

యదాచకర్ల (పాగీవా (పాగీవశ్చా గతో భ వేల్ । 

విశేష రచనాయాశ్చ డ్యావింశతి ధరాని( తే | 178 

గవాశుః శోభనైర్యు కృ సదా నింహః (పకీర్రితః। 

తా॥ నీమ మధ్య రెండు (ప్యాగీవములు 1-1 భాగము విస్తా 
రముతోను అదియే దీర ముతోను, ముందు కూడ అటులే (ప్యాగీవ 

మును ఈ మూడును గర్భకోస్ట ముతో సమానముగా రచించి శేని 

భూతి పొసాదమగును, ముఖ భాగము 4 భోగములును అడ్డమును 

అటే (పమాణముచేని ఆ పబేశమును గుం డముగాచేసి దానిమధ్య 

గర్భగ్భవహామును, రచించిన యొడల నిపేనకమగును. మజీియు 

పొడవు 4 భాగములు, వెడల్పు 2 భాగములు, దానిముందు అలీం 

దము 12 _స్తంభములతోను, 2 భాగముల విసారమును, | పాగీవము 
1 భాగము. నిర్లవుమును చేసిరేని నిపషేధమగును. నిసేధమువఆ 

ముందు | పా గీవమును నాలుగు దాగరఠములయందు అలిందములును 

8 ధరలును రచించి 1 భాగము విసారముతో చుట్టును అలిందమును 

ముందు కి భాగములను విడిచి గోడను రచించి ముందును యిరు 

వై పులను |పా(గీవములను మూడింటిని రచించి 22 ధరలతొను 
గవాక్షులతోను అలంకారముగ చేసిన యొడల సింహ పాసాదమగును, 

107. స్ముపభ లోచనోత్పవములు 

సమరాంగణ 49వ అధ్యాయము. 

న ద్యాదశాం శాయతే శేతే తథా పడగ విస్త సే! 179 

ప శ్న్చాదంశ ద్వయం త్య కా ద్విభాగాయావాు విస్త ఖ్రలీః! 

౧న & దేవకోష్టో విధాతవ్య స్త ద్ర్వారం భాగము చ్భితమ్! [150 

నీమాగ్రోసొంతరాద్య వంశ విస్తతా చతురాయ తా। 

అష్ట స్తంభోఒస్య గర్యోవై హషోడశ_స్తంభకో బహి :॥ 181 
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అలింద_స్తన్య పురతో వృత్త |ప్రాగీవకోఒవీచ। 

నీమా (ప్రాగీవకాలింద కోపాక్ వృ త్తొన్ (పకల్పమయేత్ ॥ 182 

(వాగీవా పార్శీ ్యయోః కమా సమా భాగ వినిర్లతే। 
ద్వాభ్యాం దాగభ్యాం యుతే' జయా _సంభాభ్యాాం 

వ ర్తులాక్షృతి। 183 

వతత్సర్యం ఏ ధాతవ్య మలీం చేనాభి వేష్టితమ్। 

చతుర్వింశే ధరోఒయంచ భాగికోఒన్య (పశన్య లే! 184 

దిగస్త సంభ యుకాన్ (ప్యాగీవాన్ కుర్యాద్దర్భన్యది _కృఎయె। 

ఏవమేవ సమాఖ్యాతః (పొసాదః చ శు 183 

భాగద్వితయ విస్తారాః | పొగీవాయ2న్య కీర్తి తాః 
చతుర| శాస్త వవన్యు ర్లి (ద్వి స్తంభ యుత యది॥ 186 

చేపాభ వతి భిత్తిశక్స గవా'కైరువకోభితా। 

(పాసాదోఒజయం తదాజై యో దశ మోలోచనోత్స్ప వః। “15. 

తా! నిడుపు 12 భాగములున్కు వెడల్పు 6 భాగములునుచేని 

"వెనుక 2 భాగములను నదలి ౭ భాగముల విసారమును 2 భాగముల 

ఆయతమునుగల చేవకోవ్షమును రచించి ద్యారము యొత్తు 1 భాగ 
మును అందులో సగము విసారమును చేయనలెను. నీమ ముందు 
2 భాగములు విసారమును 4 భాగములు వొడవును 8 స్తంభము 
లతో గర్భమును వెలుపల 16 స్తంభములున్కు దానిముందు అలిం 

దమును, గుండని (పా! గీవమును, నీవును, (పాగీవమును, అలింద 

నునుకోవ్ట మును, అన్ని టిని'సం| డముగా నే చేయవలెను, రెండు నై నె పుల 

(పాగీవమున, నీవుయును సమానముగా 1 భాగము నిర్హ్లమము లుండ 

వలెను, లలి 2 సంభములతో గండ ముగాను, చుట్టూ అలిందమును 

24 ధరలును, స్మాగీవములు 2 _స్తంభములతొ గర్భము యొక్క 

నూడునై పుల రచించన లను, ఇట్లు రచించినచో సు పభమగును._ 

(పాగ్రీవములు 2 భాగముల విస్తారముతో నలుచదరముగాను ల9 
16] 



199 భారతీయ మహాశిల్పము 

_స్తంభములతోను, మిగిలిన [పచేశమున గోడయును గవాక్షులును 
రచించి చేని లోచనా త్సనమగును. 

108. |తివిష్టప ఇద కొదములు 10 అందు 
లు 

వ(జక్క నందక్క శంక్కు వామన్క మెఖల, (పాసాదములు 

సమరాంగణ 49వ అధ్యాయము, 

శో అష్టా ా లీ కాంచనామాని కథయామి నమానతః॥ 19 

వ|జకో నందకః కంకు రేఖలో వామనోలయః। 

మహాపద్భశ క్ హంసశ్ళ్చ వో్యోనుచం దోదయావితి ॥ 20 

అష్టా శయ ఇ మేపో కః | పా సాదాశసంఖ్యయా॥ 

న్న అబా శౌన ధర శ్ష్యూమః సాసాదాంలక్షు ణే ః సహా। 

చతుర్భాగాన్వి కే శేకే తథాష్టా శ్రీకృతే పునః॥ 158 

డాగభిాగా గర్భకోన్లః స్యాదలిందో భాగిక స్తదా! 

_స్తంభాష్ట్రక కవులిం బే స్యాత్ _ప్మాగీవన్తస్య చా్యగతః॥ 189 

ది్భచ్బాద్యచ్చూదితః శ్రీమాన్ | పాసాదో వ|జకో భవేత్ | 

అసస్ప్యైవ్నాశేయదా నీమా చతుర శా చతుర్గశా॥ 190 

స్యాచ్చతు రి(ంశతి _స్తంభ శ్చాలిందొ భాగికోఒపరః | 

నందకోఒయం సవాఖ్యాతః శంకుః _పాగీవచై. ఖః! 191 

తన్యభి త్రిరధాతవ్యా శే శేతే. ౬ఫా।శి న యు తే బుర్రైః! 

వామనః స్యాత్ పునక్వాగడా( గవాక్షాదిక్ |తయేమతౌ॥ 192 

అసై నా యదా నీవూ భాగాద్ భాగ| తయా యతా। 

ద్విభాగం వి_స్హృతాద్య్యంశ ముక్సెభాదష్ట్ భిర్ధరై ౪1 198 

అలింద వేస్టితో యుకాః (పాగీవెః స్యాత్తు మేఖలః॥ 

తా॥ ఎనిమిది కోణములుగల (పాసాదములు. వ్మజకము, 

౦దకము, శంకు, వామనము, మేఖలము, లయము, నుహాపద్మము, 

హంనము, వ్యోమము చం దోదయము. అను 10 భేదములు కలవు. 
అందువ్మజకమును చెప్పుచున్నాడు. చతుర్మశ (ప బేశమును & కాగ 
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ములుచేనీ దానిని సవుముగా 8 కోణములు చేని అందు గర్భగ్భహము 
2 భాగములును, చుట్టూ అలిందము 1 భాగము రి _స్తంభములతోను, 
దానిముందు |పాగీవమునుు రెండు భాద్యములతో |ప_స్తరమును 
తచింపబడినది వ|జకమగును. వ్యజకమునకు ముందు నీము నలుచద 
రముగాను 4& ధరలున్కు 24 _స్తంభములతో అలిందమును చుట్టూ 
1 భాగమును రచించి రేని నందకమగును . పె చెప్పిన నందకమునకు 
కి పాగీవములను మూడు వై పుల రచించిన యొడల శంకువగను. 
శంకు పాసాదమునకు ర కోణములుగల గోడను చుట్టును. రచించి 
మూడు వై పుల 2.2 చొప్పున గవాక్షులుంచిన చో వామునవుగును... 
వోమనమునందు విసారము 9 భాగములును పొడవు కి భాగము 
లును ఎత్తు 2 ఛాగములును 8 ధరలును, చుట్టూ అలిందమును, 
సూడు వై పుల |పొగీనములును రచించిన యెడల మేఖలమగును... 

(అనుబంధము శీశేవ పటము మాడుడు) 

109. అయ మనోపద్మ, హంస, వ్యోమ, 
చం దోనయ | పాసాదములు 

సవురొాంగణ శరివ అ భ్యాయము, 

GN భి త్రీ త్నేకే య చా నన్దన (పాగీవాః పరి వేష్షి తాః॥ 194 
ట్రే అన్ య (జా అలిందిన ధరి; వక్తి? వడు కః సదాలయః। ౨ 

తొ జో ద్వ ల్? PE 2) RE ©) 

అవ మిత శే మూ, తిచ్సీ సరళతః॥ 195 ప్రభాగ న వత్ క న Ex గు) 1 

భాగద్యయ మితం కు ర్యాద్. దేవకోనం మనోరమ్! 

చతుర్భిః శోకం ద్యారై రాగి కాలింద వేస్టితమ! 196 
అలిందన్య వ ధాతవ్యాః సంభ శౌ ప్రై తతోఒపరః। 

జడి le 

స్యాచ్చ తురిగ్ధంశతి నంభో భాగికోఒలిందకః పునః! 197 
స గా స స | ర్ 2 లి ే స్ వ అథ ల యోజవ్ (సాం, నాస్సృ చతు కక్! 
శే వసు "చరాలు వి 3 న్ రి SE తథా విధ % ల యో పీ TU ఇన చతుర్ణె ౪వ! 

సాసాదోఒయం మహాపద్భొ [(బహా రాఖి శంకరన్య చ 198 

రై జె ఘా స సేకురి మ్ ద్వితీయఒలింద కడసిరిరవ జ (వా స్యు శ్చ గొతుర్లి మి! 

అలించేన పరిశ్షీహో హంస వవ (పకిర్తితః॥ 199 
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పాగీవోఒన్య మహాపద్భ స్యా లించేనా వృతో యదా! 

కర్ణ (పాగీవకాద్యాద్యా వ్యోమసంజ్ఞ _స్తదా భవేత్ ॥ 200 

హంసపస్య్యైవ వలభ్యః స్యుః పాగ్రవాణాం పదే యడా! 

చతుః _స్తంభాః పరిక్షినా అలించేన చతుర్ది శమ్॥ 201 

తదా చందోదయోనామ (పాసాదో జాయతే ళుభః। 

వవ మేపాం చతు? పష్టైః (పాసాడానా నుదాహృ తాః॥ 

ఇతి సురభవనానాం న్య్తతీరా రవాణా మిహా నదన చతు 

సే శాన తేయం (దిషా జనమయ మవకోశెొనంద శుభాం 

శుశేఖా భవతి సువిదితెపా శిల్సినాం కామ భేనూః॥ 9083 

కతి సమరాంగణ సూూతథధాశా పురనామ్ని వాస్తుశా స్తై? 

రుచకాది చతుష్పష్టి పాసాదలక్ష ణం నామెకోన పంచాశో౬ధ్యాయః. 

తా! పూర్వము చెప్పిన మేఖల పాసాదమునకు గోడయును 

(ప్యాగీవములును అలిందమును 6.6 ధరలును కలిగినది లయవాని 

వీంచుకొనును. చతుర[క |పబేశమును ర ఛాగములువేసి కి కోణము 

లుగానుచేనీ అందు 2 భాగములు "దేవకోస్ట మును, నలువె సుల 

ద్యారములును, 1 భాగము చుట్టూ అలిందమును, అలిందమునను 

రి సంభములును, మరల నింకొక యలిందమును 1 భాగమును 24 

_నసంభములును, మరల మూడవ వలయమున 1 భాగము నలు'వె పుల 

(పాగీవములను, రచించి శేని మహాపద్న పాసాదమగును. [బహ్మ 

కును శినునకును ముఖ్యము - పై శెక్చిన దానినే మాడన వలయము 
లేకుం రెండవ అలిందమున నే (ప్యాగీవములను నలు'వె పుల రచించి 

రిని హంన్యపాసాదమగును, వమహాపద్భముయొక- అలిందము న 

ముందును యిరువై పులను కలసి కి (పాగీవములను రచించిన-చో 

వ్యోమ పాసాదమగును. హంస పాసాదమున వలభినలు-వై పులను 

రచించి 1 భాగము |పా(గీవములను ఢీ_*4 సంభములతో రచించి 
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నిర్మించుటకు మహాశిల్పులు దీనిని శిల్పులకు కాము భేనువుగాను 
చం|దకళ వలె 'లేట తెల్లముగాను (వాసియుండ్రి, 

110. భూమిజ |సాసాదములు 25 
అందు నిషధము, సింహము నందము 

అపరాజిత 106వ నూ, 

నో యత వంశోద్భవాః కూటా (హాన్య వృద్ధి కమ స్థితాః 

దల విభక్తా( త్యంగై శ్చ భూమిజా పురభూపణాః॥ 99 

రాజసింహవా స్తు 1వ అధ్యాయము, 

న్లో! యథా వంశోద్భువాం కురో (హస్వవృద్ధిః (కమస్థి తాః। 

యుకాదల విథ_క్యం గై రూ్య్చూమిజాః పురభూపణాః॥ 25 

తా వెదురుకొమ్మలన ల పెద్దవి చిన్నవి వఠరున7గా 

నేర్పడి దలముల మొక్క విభాగములున్కు అనేక రూపములును 

కలవి భూమిజ( పాసాదములు, 

అపరాజిత 171వ సూ, 

న్లో॥ అధాతః సం పవవ్ష్యూమి (పొాసాదాన్ భూమిజాభిథాన్ | 

వేదాశా వృత్త సంస్థానా అస్టా శాం శ్చతతః పరమ్! 1 

నివధః సింహనం చాఖ్యానుల యాదిశ్చ మందరః। 

[ప భామణిరా శ్రల్యవాంచే ప నులయో నవవాలీికః॥ 2 

పృథ్వ్యజయ స్తథా చేమే చతుర శాః (పకీర్తి తాః 

(తిపంవాశ్య నవాంగాశ్చ్ సంఖ్యయా తుద వచ॥ ప్రి 

వృ త్తానాంచ తతోవశ్ష్యీ నామసంఖ్యాచ లక్షణమ్! 

కుముదః కవులః కమలోద్భవః కిరణ _నథా॥ 4 
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స సికోఒద స సీ కోంత వ జిహ ర్స లేల స్తథా! 

శీ తిలకః ననూఖ్యాతె ఉదయాచల ఏవచ గ్ర 

పృథివీ భూవ ణథా థ్ గంధమాదన ఏవచ! 

త్రైలోక్య నావ నెన్నేతి హ్యస్లొ | శాస్తి న (పకీ రి తాళ 7 

పంచవింశతి రాఖ్యా తాః |పాసాదాొ భూమికోద్భ వాః। 

తదను కమ రూపంచ కథయే తవ సాం పతమ్! 8 

నిషధాదొ దశమేచ చతుర శో (పరీ శ్త తాః 

వృత్తా కారశ్చతుః శాలాః స ప్టెవ కుముదాదయః। గ్ర 

నర్ధ_స్తికా ద్యా స్తథా స్టో వపా శా స్తు స్తు (పకీర్రి ది తాః! 

(లివిభా, పఏధితః ఖా త భూమివాః పురభూప ణా? 10 

నిషధం సంప్రవత్ర్యూమీ యథా వవను పూర్వ్యశః। 

చతురత్తి కృతే శే[కే దశధ్యాప విభాజితే॥ 11 

ది(భాగః కోలా ఇత్యుక్తొ భాగార్హ ముదకాంత దర ః 

వడ్భాగంతు భవేద్ భ[దం విభ చేద్దశ భామ 12 

ఏకెక భాగాః కర్ణ్యశ్చ నిర్ణమే వి స్తరే తథా! 

ది్భభాగో భ్మ్యదనిపష్కా-నః స ర్యభ చెప్టయం నిధిః 18 

దభాగం వైభయెత్ వార్ము (౦ సిర్ష మో భాగ ఏవచ! 

చతుర్భాగంచ విస్తాశే ముఖభ్మదం విధీయే॥ Tt 

పడ్భాగశ్చ భ వేద్ గర్భోబి త్తి స్తత ద్విభాగికా। 

భిత్తితుల్యాగక పాలం శుకాగంచ సురాలయే॥ 15 

ద్వి భాగ మేక భాగం వో (తిఖాగ మథవోచ్య శే! 

తం శుకా| గం | తివిధం జ్యేష్ట మధ్య కనిష్టకమ్॥ 16 

తా! ఈ |పాసాదములలో నలుచదరనము, గుండము, ఎని 

మిది మూలలు కలను. అందు నివధముు సింహము, నందము, 

మలయా చలము, మందరము, (పఫామణి, మాల్యవంతముః మల 

యము, నవమాలిక, భూజయము. ఈ 10 చతుర శములు ప్నికి 
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అంగములు శి... 5_7_9 ఇట్లు చెప్పబడుచున్నవి, కుముదము, కవులము, 

కమలోద్భ వము, కిరణము, శతశృంగము, నిరవద్యము, సరాగంగ 

సుందరము, ఈ 7ను గుం్యడములు, సె మాదిరిగానే పనికిని 85 

7-9 అంగములు కొలన్ర. మజీయు స(_స్తీకము, స(_స్తికాంతమ్ము 

న్మజముః హర్భ్మ్యతలము, త్రీతిలకొము, ఉదయాచలము, పృథివీ 

భూషణము, గంధమాదనము, తె )లోక్యభూవ ణము, ఈ రి అష్రా 

గేములు, మొత్తము 25 ఇందు నిషధము మొదలగు 10 చతుర్మశ 

ముములును, కుముదము మొదలగు 7 గుం డములును, సర_స్తికము 

మొదలగు రి అహాశములును, ఇట్లు మూడు విధములతో భూమిజ 

(పాసాదము లేర్పడినవి. నిషధమును చెప్పుచున్నాడు. చతుర శ 

[పచేశమును 10 భాగములుచేసి 2 భాగములు కోణములును, జలాం 

తరము శే భాగమును, భ| దము 6 భాగములును, చేసి మరల దానిని 

10 భాగములు చేయన లెను. కర్టికలు 1-1 భాగములను, నిర్షమమును 

విస్తారమును 1-1 భాగమును, భ్యవచయుమొక్క= నిర్షముము 2 భాగ 

ములును, చేసీ యిట్లు అన్ని భ| దములకును చేయవ లెను. (కాల 

యందు 2 భాగములు వ్షోభణము చేయవలెను, నిర్లమము 1 భాగ 

మును విస్తారయ ఉ భాగములతో ముఖభ|దమును రచించవ లెను, 

గర్భము 6 భాగములు, గోడ 2 భాగములు, గోడతో నమానముగ 

పెన కపాలమున్కు ళుకాగము శ్లే_శే_£ భాగములు. ఉత్తమ 

మధ్యమ కసీనములుగా తెలియవలెను. శుక్నాగమును కూడ 

రచించవ లెను. 

ల్లో పృథభజ్యానోదయం కృత్వా శ్షిత్యంతం భాగనంఖ్యయా। 

సపాదోదయ శృంగంచ శేషం మండోవరో భవేత్ 8 17 

వకాదకో దయ శ్బాన్ట్వే త్యంగా దాచ సమ _స్తశే! 

పంచాంగా చాచ సూర్యాంశాః నప్తాంగా డా త్రయోదశ ॥ 18 

చతుర్దకో[చ్చయే భాగా ననాంగేషుచ సర్యతేః। 

వష చోశయ ఆఖ్యాతః శృంగాణాం మాలికా |క్రమః] 19 
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నివధః సింహ నం దాఖ్యో (త్యంగా వై 'వేదభూమిశాః। 

నిషధో దశభాగైః స్యా త్తథా సింహో ఒష్ట భాగికః॥ 2 

నందాఖ్యోో నవభిర్భాగై క_ర్తవ్యః సర్యకామదః। 

నిషధశ్చ చతుర్భూమిః సింహనందా తి భూమికా॥ ల. 

సింహో భ్మదం చతుర్భాగం నరిదాఖ్యో పంచ భాగికమ్! 

వజ్యాగంచ భవేద్ భ|దం _పాసాదే నివభే తథా॥ py 

సింహో భదం చతుర కం నందాఖ్యో కర్ణ కాయుతమ్! 

కర్ణి కా ముఖభ్ళ దేచ నిష భే భ| దరాపకమ్॥ 21 
ద్యాదశో[(చ్చయ భ్మదంచ |పాసాదే నిషభే తథా! 

చతుః సార్ల త్రయ (త్రయసార్థ భానోర్వ వేదికా! 94 

ఘంటోదయశ్చ సథంధో నే కుంభ_స్తత్యుల్య ఉృ్భయే! 

[పథమాశ్షీతి జానావు ది(తీయా సూర్య నేనికా॥ లిక 

. తృతీయా చె వపర్యంతా చతురీ గజకుంభికా॥ లి జ సలం థ 
శుంచమోా నీంహారూపాచ నరసింహోచ పస్థికా; 

న్ _ప్తమిొా నర్వతో భ|దా చాప విరాగ గనోదర్॥ ఖగ 

నవమ చిత నంఘాటా చేదిశాత్రి దశాలయే!। 

కంలో గీ వాకుడ్ములంచ పద్మచ తో భచ్చత్రకమ్॥ 97 

(త్యంగాః క సాళ్చతుర్యూమా నిషధః సీంపానందకో। 

పంచాంగాః పంచభామా స్తు నపాంగాః స_ప్తభూమికాః 28 

నవాంగా నవభూమా సు భూమిజాః పురభూపణాః। 

తతః పరం నక_ర్తవ్యం ళుద్దచ్భంచేతు భూమి జే॥ 29 

తా! |వాసాదములకు నిర్ణయింపబడిన వానిలో తనకు 

యిష్టము వచ్చిన యెత్తును నిర్ణయించుకొని అందు తీఖరము 1కే భాగ 

మును మిగిలినది మండోవరమును రచించవ లను. (త్యంగములు గల 

వానికి యెత్తు 11 భాగములు చేయుట సొమాన్యపద్ధతి పంచాంగ 
ములు గల “నానికి 19 భాగములు చేయవ అను, నప్తాంగములు గల 
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వానికి 18 భాగము లుండవపను. నవాంగములు గల నానికి 

14 భాగము లుంచవ లను, ఇట్లు భూమిజ (పాసాదము లన్ని టికిని 

(పమాణములు తెలియవలెను. నిషధము సింహము, నందము 

ఈమూడును (త్యంగములును 4 అంత స్తులును చేయన లెను. విసారము 

నివధమునకు 10 ఫాగములును, నీంహమునకు రి భాగములును, 

నందనమునకు 9 భాగములును చేయవలెను. నిషధము $4 అంతస్తు 

లున్కూ సింహము నందము కి అంత స్తులును చేయవ లెను, భ|దము 

నిషభమునకు 6 భాగములును, సింవహామునకు 4 భాగములునుు, నంద 

మునకు 5 భాగములును రచించవ లను. .నిషధమున భ|దము కర్ణిక 

యును ఉపభ। దమును, సింహమున భ|దము చతుర శమును, నంద 

మున భదము కోర్టికయున్కు రచించవలెను. ఈ భ|దము యెత్తు 

19 భాగములు అన్నింటికిని చేయవలెను. వేడికనివధమునకు 4 భాగ 

ములును సింహమునకు ఏ భాగములున్కు నందమునకు కిక్త్ భాగము 

లును, చేయవలెను. స్కంధము పెన ఘంట యెత్తును కుంభమును 

నమానమెన యెతుననుండవ అను, మొదటి దానిని క్లీ తిజమునియును, 

"రండవ దానిని సూర్య నేనయనియును, మూడవ దానిని పర్యంతయని 

యును, నాబ్లవ దానిని గజకుంభికయనియును, ఐదవ దానిని వింహరూప 

యనియును, ఆఅవదానిని నరసింహయనియునుః ఏడవ దానిని సర్యతో 

భ్మదయనియును, ఎనిమిదవ దానిని గగనో దరియనియును, తోమి తద 

వదానిని చిత సంఘాటయనియును ఇట్లు వేదికలకు నామములను నిర్ల 

యింపబడియుం డెను. కంఠము, గవ, కుడ్ములము, పద్మచ్చ తము, 

ఉపచ్చతము, ఏనిత్రో (శ్యంగములును 4 అంత స్తులును కలవి నివ 

ధము, సింహము నందము, మజీయు పంచాంగములు కలవి 5 అంత 

స్తులును, సవాంగములు కలవి 7 అంత స్తులును, నవాంగములు 

కలవి 9 అంత స్తులును ఇట్లు భూమిజ(పాసాదము లనేక భేదములు 

కలిగియున్న వి. ళుద్దచ్చందమున నింతకంశు అంతస్తులుగాని మజే 

మియుగాని చెప్పబశి యుండ లేవు, 

17) 
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111. నిషధము మణియొక పద్దతి 

సమరాంగణ రీర్వ అధ్యాయము, 

ల్లో భూమిజానాం విమానానాం (బూ మాలక్ష్మ కమాగతమ్! 

చతుర త్రీ కృతానాంచ వృ తౌనామును పూర్వశః॥ 

'వేపాంచిన్ని రమ నత జాయ తే ఖాన సంఖ్యియా! 

శపాంచిత్పున శేషస్యాద్ వృ_త్తమధ్య మధిష్టితః॥ 

చతురశ్రీ కృతే కేకే దశభాగవిభాజిలే। 

చతుర్యూమియుత స్యాథ లతగ్మచ్చ్భందన్య కథ్య లే॥ 

చత్యారశ్చతుర్మ శాఃస్యు ర్నివధో మలయా చలః! 

మూల్యవాన్నవ మాలీచ నిషధ న్వేషు కథ్య లే॥ 

కరాః శంభాాదయో దగ్యంశం షపారాంనంవారి మా రకః! థ్ లి థ్ ౧ 
విసారాయానుతః పోక భ్మదం పంచాంశ వి సృృతమ్! 

కార్యాః పాదోన భాగేన భ్మదప్యైతన్య నిర్షమాః। 

కార్యాపల్లవికాతసన్య పాదభాగన విస్సృ ఆా॥ 

ఖాన కర్లి కా కా-ర్యా విస్తృ త్యా నిర్ణ మేణచ। 

(ప్రతిభ దం భాగార్థ నిర్షతంత(త కల్పయిత్ ॥ 

పాదోన భాగ ద్వితయం |1పతిభ దస్య విస్తృతిః 
పడ్ఫిర్ళా గై రృ వేద్దర్భో భిత్తిరన్య ది భాగికా॥ 

తలచ్భందస్యలవ్ష కృ మూర్గ ్థ(మానవుధోచ్య లే! 

విస్తృతే గ్ష్విగుణం తచ్చ చతుర్భాగాది కంభ వేత్ ॥ 

"వేదీబంధో భ పెదస్య సార్ధభాగ ద్వ యోచ్చ్భితః। 

తత్తు భాగద్యయం సార్ధం విభ ఇ త్సార్థ పంచమైః॥ 

భాగ దగయేన కుంభః స్యాత్ కలకోభాగికః న ఎలక్"! 

భాగా గేనాంతరం పతం కపోతావీతు భాగికీ॥ 

ఉకోఒయం వేదికాబంధో భాగ రిత్యర్థ పంచమెః। 

అర్ధ పంచమ భాగా స్యా జ్ఞంఫోచ్చాలక నంయు తా॥ 
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తిభిర్భాగై స్తు పథమా భా క్సేధః నవరండిక?! 

ద్భతీయన్య భ వేదూమి రర్గపంచమ ఫాగికా! 18 

కుంభ? సోచ్చాలకా (పాగ్ధుత్ ద్వితీయావావీ తావ తా। 

తృతీయాస్యాట్ భూర్వి భేయా స్యాదర్ధ చతురంశికా॥ 14 

చతుర్ధీ చతురోభాగా హీనా తస్యాః నను[చ్చితిః 

శుంభ: సోచ్భాలకః కూటసో్యో(చ్చా యోఒవీచ పూర్వవత్ | 15 

వేదీస్యాత్ సాంశకా సార్ల పంవాం ఖా స్యంధ విస్తృతిః। 

వృత్తాకారం లిఖేత్ సార్ధ చతుద్దణిత విస్త రాత్ | 16 
తలేయాకథి తాశాలా భాగపంచక విస్త లౌ! 

స్క-ంధస్థానం భ వేద్య ఎ_ర్రేం ఫాగద్యితయ వి_స్హృతః॥ 17 

శేఖావేేన క_రవన్యాః పవేశాచ్చ గ్రమాద్భువామ్! 

మూూాలతక స్య-ఐధపర్యంతం ఫఘంటాయాః?ః పు...యాః॥ 18 

ఛవేత్ |పాసాద విసారః పంచభాగా ననుందరః। 

'వేదకోఒ న్టేతరం యత్ స్యా చ్బాలాయా _స్థత్పమాణతః॥ 19 

యీ వీస్తరః (పోక్తస్తం వడ్భిర్వి భాజ 'యే్త్ । 

భాగ నై కేన కంఠన్య (ప వేశ; పకితో భవేత్ ॥ 90 

కంఠవృత్తం చతుర్శాగ విస్త ఎ్రెలేలి పరికల్ప యత్ | 

ఘుంటో క్చెధం (తిభిర్శా గై రింథజేత్త త భాగికాత్ | 91 

ఘంటోత్వేథా దథః కార్యం పద్మశిర్షం విపశళ్చి తా! 

ఉక్సేథాత్క-లకో ద్య్యంశః సార్గభాగన విస్తృతః॥ 99 

శిఖ రాత్ (త్యం* హౌనాస్యాత్ సరత ఈుకనానికా। 

ఇతి త్యంక శృతుర్మ్యూమిః (పాసాదో నిషథధో మతః 28 

సర్య్వాసామేవ కర్తవ్య చేవ తాసాం నిభూతయే॥ 

తా భూవిజ పాసాదముల యొక్క- లక్షణములను చెప్పు 

చున్నాడు, కొన్ని చతుర్మశములును, కొన్ని గం డనులును, కొన్ని 

యెనిమిది నూలలున్ను గలిగియున్నది. మజికొన్ని నిర్లమములతో 
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గూడ భాగములు చేయబడియున్నవీ, అందు నాలుగు అంతస్తు 

గలిగిన నివధము, మలయాచలము, మూాల్యవందము, నవమాలిక్ష 

అను నాలుగు నలుచదరములు. వానిలో ముందు నిషధమును జెప్ప 

చున్నాడు. నలుచదర (స చెశమును 10 భాగములు చేనీ మూల, 

యందు కర్ణము లల భాగములును, వుధ్యశొల 5 భాగములును 

జలనూర్షము శ్రే భాగమును, భ| దముయొక ,- నిర్ల మము శ భా? 

మును, పల్ల వికము క భాగమును, కర్ణిక 1 భాగమును, | పతిభ దమ 

యొక- నిర్హమము శే భాగమును, పతిభ|దము యొక్క- విసారము 

శీ భాగములును, చేయవలను. గర్భము 6 భాగములున్కు దాః 

చుట్టూ గోడ 2 భాగములును, రచించవ బెను. ఎత్తును చెప్ప 

చున్నాడు. విస్తారమునకు శెట్టింపును శ భాగము అధికము చేయ 

న లెను, అనగా విసారము 4 భాగములు ఎత్తు 9 భాగములు అగును, 

వేదికాబంధము 2+ భాగములను మరల 23 భాగములను 5శ్తి భాగను 

లుగా చేసి అందు వేదిక 1 భాగము, కుంభము 2 భాగములు, కలశము 

1 భాగము, అంతరప( తము శే భాగము, కపోతములు 1 భాగము, 

ఇట్లు చేయవలెను. మిగిలిన 21 భాగములు ఉచ్చాలకముతో గూడ 

జంఘును వేయవలెను, అనగా వేదికొబంధము జంఫఘ కలనీ 5 భాగ 

ములు తెలియవలెను, మొదటి అంతస్తును కి భాగముల యెత్తు చేయ 

న ఇను, అందు వరిండిక కూడ నుండవలెను. శెండవ అంత స్తు 

కీ భాగములుండవ లెను, కుంభమును రచ్చాలమును పూర్వమువ లె 

రచించవ లను, 

మూడవ అంతస్తు 2 భాగములు చేయవలను... నాల్లవ 

అంతస్తు 1కే భాగము చేయవలెను. కుంభము ఉచ్చాలకముతో 

నహ మునుపటివలనే రచించవ లెను. కూటముల యెత్తు కూడ 

పూరమువ లనే వేయవలెను. వేదిక 1 భాగమును, స్కంధము 

మొక్కా విసారము కే భాగములు, శీశ్తే భాగములుగల సూ[తముతో 

గుండముగా గీయవ లెను. అంత స్తున జెప్పబడిన శాలక్ భాగముల 
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విస్తారము. న్క-ంధ్యపబేశమున గుం|డముగా విస్తారము 2 భాగ 
ములు, శేఖ ననుసరించి వరుసగా అన్ని అంతస్తులు రచించవ లెను, 
మొదటినుండి స్యృంధమునజకు ఫఘంటయుక్క్య _పాసాదముయొక్క_ 

వినారము 5 భాగములు అందముగా నుండును. కోన్ని 4 భాగము 

లతో నుండును. విసారమును 6 భాగములు చేని కంఠము 1 భాగము 

డాని చుట్టుకొలత గుండము మోద 4 భాగములు, ఘంటయెత్తును 

కి భాగములువేసి అందు 1 భాగము దిగువ పద్మశీర్ష మును ఆపెన 

2 భాగములు కలశమును, కలశము విసారము 1 భాగమును, శిఖర 

ములో శివ వంతు తగ్గించి అంతటను శుకనానికలును, ఇట్లు కి భాగ 

ములును. నాలుగు అంత స్తులును ఠచించిశేని నిషధమగును. 

(అనుబంధము శకీక్వ పటము చూడుడు) 

112. వలయ మందర, |పభామణ్ | పాసాదములు 

అపరాజిత 171వ నూ, 

న్లో ఛంచే దాగదశధాభ శే ద్యిఫ "గః కర్ణ వస్తరః। 

సార్ధభాగః (పతిరథ శ్వార్షభాగాతు కర్గి కా॥ 80 

పంచఫాగం భ వేద్య ద్రం నిర్ణమశ్న్చెక భాగికః। 

మలయూీ[ చా శుద్ధచ్చం చే (పరథః సార్ల భాగిక$ః॥ 81 

కర్ణ తుల్యః (పతిరథో భ్మదం ద్విగుణ వి న్తరమ్! 

ఛే (పతిరథేవావి నిర్ణమో భాగ భాగతః॥ త్రై 

మందర స్తు సమాఖ్యాతః (కవుత్యాగ (ప ఫామణిః। 

భిత్త్వం లేచ (కమంత్యకా తతో రేఖాశ్చ భూమిజాః॥ వికి 

కోశ్డే (పతిర ఖే చైవ లతా శృంగాణి కారయేత్ | 

(త్యంశ పాద త్రయం కుర్యాత్ పాదో నృతయ మేవచ! 8 

సార్ల త్రయం |పక_్తవ్యం సార్ధభాగాతు "వేదికా! 

పంచా'ంగాః పంచభూమాశ్చ ఘంటా కలశ మూర్థ్యతః। త్ 
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తా! చతుర శ వ బెశమును 12 భాగములుచేసి అందు కర్ణము 
9% భాగములు, (పతిరథము 1కే భాగము, కర్ణిక శ భాగము, భ| దము 

5 భాగములు, నిర్ణమము 1 భాగము లది మలయము శుద్గచ్చందము 

(పరథము కేశ్తే భాగము, దానితో నమానము పతిరథము, భదము 

కీ భాగములు, 'భ| దము (పతిరథము నిర్ణమము 1 భాగము అది 

మందరము గోడ వెలుపల (కముముగా వదలి విస్తారమైన శేఖలును, 

కర్ధమునను, (పతిరథమునను. లత, శృంగములను రచించి కిక భాగ 

ములును, 2% భాగములును, కిక భాగములునుు చేయవలను. వేదిక 

1 భాగము వేయవలెను. ఈ మూడును పంచాంగములు కలని, 

5 అంత స్తులును ఘంట కలశము మొదలై నవి రచించవ లెను. 

113. నులయము.మణీ[యొక పద్దతి 

సమరాంగణ 65న అధ్యాయము. 

శో మలయా దేరి దానీంతు లశ ణం సం పచక్షు హె! 94 

చతురశ్రీ కృతే కేకే ద్యాదశాంశ విభాజితే | 
కర్ధా దిగభాగికాః కార్యః నమ్యాక్ నలీల వ _ర్టఖిః॥ 25 

వాలా స్యాత్ పంచభిర్జాగ ః సాన్థాంశ స స్తు పుతీరథః। 

సశాలా కర ర యోర్యభ్యే క్ట వ్య నోదకాంతరః॥ 26 

(పతిఠథస్య శాలాయాశ్చార్గ భాగం వినిర్షమః। 

భవేత్ స పదవిన్యాస విభోగోః ఒన్యశ్వు పూర్వవత్ | 27 

తేచ డ్యాదశభాగాయే దశభిస్తాన్ విభాజయేత్ | 

గర్భ భిత్తిం తథో ల్సేధం జంఘాయాః |[పథమక్షి లే:॥ 28 

వేది బంథన్య చో త్వేధం పూర్యమానేన కారయేత్ | 

మధ్యం పల్ల వికాంతంతు శాల యోర్థ శభిర్భజేత్ ॥ 99 

శీ లేరా రభ్య పూర్వస్యాః స్కంధం యావత్ సమ్ముచ్చితీః। 

కార్యా ద్యాదశభిర్యాగై రనంతర నిరూవి తై ॥ 80 
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సార్లయెకో న వింశ త్యా భాజరే ద్ఫూయ వవతాం! 
ద్వితీయ భూమికే ల్పేధ ైగృనంత్యథ భాగికాః॥ 81 
తీ పోఒన్యాః పదపాచేన హీనా; కార్యా యథా కమమ్!। 
భాగస వేదికోక్సేధః శాొలా కార్యాచ నాగ రః॥ తలి 
ఉఊోర్ట్యమూాద్యవ్షి తేః కార్యా మాలాయాః ళూరనేనకాః। 
కోరా (పతిరథాయెతు పంచభాగ సము చ్చి తాః॥ 88 
_స్తంభోచ్భాలక మభ్యేన లేవు కూటోచ్చితి _న్లథా। 
అనన (పవీధాతవ్యా భూప్వున్యా సహయం మధైః॥ 84 
న్క-౦ధ విసార శేఖా భూ [వ వేశో ఘంటయా నహ! 
కలన: శుకనానస్య చో చ్చితిః పూర్యవద్భ'వేత్ ॥ ల్రిర్ర్ 
మలయా ది రియం (పోక్తః (వొనాదః కశుభలక్షణః। 

య ఏనం కారయె_త్తన్య తుమ్యంతి సకలాః సురాః॥ 86 
వర కోటి సహ సాణి స్వర్షలో శే వముహీయతే॥ తా ౧ 

తా॥ చతుర్మశ పచేశమును 19 భాగములుచేసనీ అందు 
రము 2 భాగములు జలమార్షముతో నవా శాల 5 భాగములు, 
కాలాకర్లముల మధ్య [పతిరథము 13 భాగమును జలమార్షముతో 
హూ రచించవ లెను. శాలయొక్క నిర్లవముము 1 భాగమును, (పతి 
థము యొక్క నిర్షవముము శ్రే భాగమును చేయవలను. తరువాత పె 
ప్పిన 12 భాగములను 10 భాగములుగా చేవీ అందు గర్భము రీ భాగము 
అను గోడ 2-2 భాగములును చేయవలను. జంఘ యొక్క యొత్తును 
మొదటి అంతస్తు వేదికను పూర్వమువలెనే చేయవలయును, మధ్య 
ల్ల వముయొక్క- కడపటి వణకు శాల 10 భాగములు వేయవ లను. 
మొదటి అంతస్తు మొదలుకొని స్కంధము యెత్తు 12 భాగములు 
సి మరల దానిని 193 భాగములుచేనీ కెండవ అంత స్తు కి భాగ 
బులు మూడవ అంతస్తు 22 భాగములు, నాల్ద్లవ అంత స్తు 2 భాగ 
పలు ఐదవ అంతస్తు 2% భాగములు, వీదిక 1 భాగము, శాల 
ర పద్ధతిలో చేయవలెను. మొదటి అంత్సస్తుపెన శూరనేన 
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పద్ధతిలో చేయవ తేను. కర్ణ కూటములును |ప్రతీరథములును 5 భాగ 
ముల యెత్తుండవ లెను. _స్తంభము ఉచ్చాలకము ఈ రెంటి మధ్య 
కూటముల యెత్తు క్రై భాగము చేయవలెను, ఇతర [ప చేశములందును 
బ్రిదే విధముగా చేయవ లెను, స్కంధము యొక. విసారమును, శేఖ 

యును, అంత స్తున (ప వేశమును, ఫఘంటతో కూడ కలశమును, కుక 
నాశము యొక్క యెతును, ఫూర్యమువ లెనే చేయన వెను. ఇట్టి 

లక్షణములుగలది వులయాచలము. దీనిని రచించినవారు నెయ్యి 

కోట సంవత్సరములు స్వర్లసుఖము ననుభవింతురు. 

114. మాల్యవంతము = మలయము 

అపరాజిత 171వ సూ. 

శో) శేకోచ పంచదశ భిర్భుజకర్ల విశోధితే। 
ద్విఫాగః కర్గకః సార్థ రథః |పతిరథ _నథా॥ 86 

పంచభాగం భచేద్భడం విన్తరేచ (పకీ రి తమ్! 
రథే | పతిరశే భో భాగ భానో ఏినిర్లమః॥ వ 

వనూల్యవానితి సం పోకో మలయం చ తతః శృణు! 

రథో భాగః న పాదశ్చ (పరథశ్చ తతోఒధికః॥ 38 

వవం మలయ ఆఖ్యాతః కథ్యతే భూమికోదయః। 

సూర్య నేనా (తిభిర్భాగై 2 పొద్మవాసై(ః నపాంగే॥ 99 

.సార్థభాగా భవేచ్యదీ ఘుంటాకలశ మూూార్గత్వః। 

నపాంగాః సప్త భూవాశ్చ మాల్యవాన్ మలయ _స్టథా॥ 40 

తా చతుర్మశ ప్రదేశమును 15 భాగములుచేసి అందు 

కర్ణము 2 భాగములు, రథము (పతిరథము 1414 భాగములు, 

భదము 5 భాగములు, మజీయు రథము _ుతిరథము భదము. వీని 

యొక్క- నిర్రమములు 1-1 భాగములు చొప్పున రచించవ లెను. 

ద్నిసి మాల్యవంతేమందురు, కర్ణము మామూలుగానే యుంచి 

తథము 14 భాగమును, (పతిరథమును శే భాగమునుచేసి శాల 
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యెప్పటివలనే రచించినచో మలయమగును. సూర్యనేన కి భాగ 

ములు, రెండవ అంత స్తు శీ భాగములు, మూడవ అంతస్తు 2కి భాగ 

ములు నాల్లవ అంతస్తు 2కే భాగములు, ఐదవ అంతస్తు & భాగ 

ములు, ఆఅవ అంతస్తు 1¥ భాగములు ఏడవ అం3 స్తు (? భాగ 

రచించవ లెను, ఆపైన వేదిక 1కే భాగములు, మును, ఘంట కలశమును 

ర-చించవ లెను అన్ని పద్ధతులును ఆంటికి నమానముగ నే యుం డును, 

115. మాల్యవంతము = మణియొక పద్దతి 
నమ రాంగణ 65వ అధ్యాయము. 

శ్లో అథమాల్య వత్ లక్ష్మ యథా వదభిధియతే। ప్ర 

భజేదర్ణయుతె తె; పంచ దళభిక్చత తుర్మశకమ్! 

కర్తా ద్వేభాగకాః కార్యాః శౌలా పంచాంశ విస సృ తా 88 

కర్గాభ్యర్లేంక యుగలం పాదోనం స్యుః (పతిరథా।ః ] 

'శాలాయా? పార్శ్వ యాః కార్యా పంజరా సార్థభాగకా 89 

పృథక్ పంజర శొలాయా నిర్హమళ్చార్గ 'భాగి కా! 

శాలాయా?ః పల్ల వీయాస్యా న్నిర్షమ శౌ క్ల భాగికః| 40 

సార్ల పంచదళోక్తాయే భాగాస్తాన్ దశభిర్భజేత్ | 
గర్భ్భోఒధథభి త్తి విసాఠ న్తథా ఖురవరండకా, 4&1 

జంఘాధః వీలిరాద్యాచ రేఖో చ్చూయక్చ పూర్వవత్ | 

(ప్రథమా భూమికా భాజ్యం పాదహీనాప్థ 9 యు కయా॥ శీత 

కంచ భాగ నముత్సేథా ద్వితీయా భూమికా భవేత్ ॥ 

పదపాద విహీనా? స్యు_స్తిసోఒన్యా భూమయః (క్రమాత్ ॥ 4కి 

సార్థాంకో -వేదికో (వ్యాయః వ రృవ్యో వా వా స్తువేదిభిః। 

నంధన్య ని స్మృతీ రేఖా ఘుంటాచ కలశ _స్తథా॥ 4&1 

శాలాయాం సూర శే సేనాశ్చ స్తంభ కూటాది కల్పనా! 

శుక్ర నాసోచ్చితిశ్చెతి నరకే తాని పూర్య్ణవత్ | శీర్ 

18] 
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ఇత్యేవం మాల్యవాన్ నామ (వానాదః పరిక ర్హితః। 

య వనం కారలే త్తన్య జాయంతే సర్వనిద్ధయః। శ్రీ 

శివలోశే నివాసోఒన్య భవేత్ కల్పాయురన్యయమ్॥ 

త] చతుర|శ | స బెశమును 154 ఛాగములు వేని అందు 

కర్ణము 2 భాగములు; శాల ర్ భాగములు, |పతిరథము 1% భాగము, 

శాలకు శెండునె పుల పంజరములు 13 భాగము చొప్పునను, 

ఆ పంజరములకును శాలకును నిర్హమము శ్రే భాగము, పె జెప్పిన 

15శ్లే భాగముల (పచేశమును 10 భాగములుచేసి అందు గర్భము 

6 భాగములు చుట్టును గోడ 8 భాగములు చేయవలెను, ఖురకము, 

నరండిక, జంఘయొుక్ష- దిగువను పైన రేఖయొక- యెత్తును, 

పూర్యమువలెనె చేయవలను. మొదటి అంతస్తు 74 భాగములును, 

శెండవ అంతస్తు 5 భాగములును, మూడవ అంతస్తు 4కి భాగము 

లును, నాల్లవ అంత స్తు 43 భాగములునుు ఐదవ అంతస్తు 4 భాగ 

ములున్కు వేదిక 1 భాగమును స్యంధముయొక్క- విసారమును, 

కేఖయున్కు ఘంట, కలశము, శాల, _సంభములు, కూటములు ఇవి 

యన్నియును సూరనేన పద్ధతితో రచించవ అను. ళుకనానను 

మునుపటివ లెనే రచించవ లెను. దీనిని మాల్యవంతమందురు. ఇట్లు 

రచించినవారు శివలోకమున నొక కల్పము నజకందురు, ఇహలోక 

మున నన్ని కోరికలు సిద్ధించును. 

(అనుబంధము కరవ పటము చూడుడు) 

116. నవమాలిక - పృథివీ జయము 
ఆపరాజిత 171వ సూ. 

శో! శే | తేఒపా దశధాభ శే కుద్ధచ్చంచేన వాంగకాః! 

ల దింభాగో విసాశే శేసావాపాద హోసితాః | డీకే 

కల్లే రే [కుతిరఖే 7 బాలపంజర భ| దక మ్! 

పంచభాగం భ వేద్భదం భాగః స్యాజ్ఞల నిర్షముః॥ 42 
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నవమాలిక ఆఖ్యాతః పృథ్యిజయమతః శ్బణు। 

సార్టభాగః (పతిరథో భదం వె సార్ట పంచకమ్॥ 48 

కృత్యా పంచదళో ల్పేధ మహ్టాదశ విభాజితమ్! 
కిభాగాచోచ్చికా భూమిః శేపాః పాదే నహోనితాః॥ 44 
ఊర్థ్వ పెది భ వేద్భాగా ఘంటా పూర్యం (పకల్పి తా। 

నవాంగా నవభూమాశ ఎ గొాసాదా భూమీజా మతా? 4&5 

తా॥ చతుర శ వ చేశమము 18 భాగములుచేసి అందుకోర్లము 2 
భాగములురథము 1శ భాగములు, |పతీరథము 1ీ భాగములు శాల 
ర భాగములు సాలపంజరములణో కూడ జలనిర్లమము 1-1 భాగము, 
ఇట్లు చేనిశేని నవమాలిక యగును.మజీ యు (పతిరథములన్న 31} 
భాగముల చొప్పునను శాలను 5] భాగముల విసారముతోను రచించి 
వముజియు 15 భాగముల యొత్తును మరల 15 భాగముములుగాబేనీ 
మొదటి అంతస్తును కి భాగములు, రెండవ అంత సును శై భాగ 
ములు, మూడవ అంతస్తును ప్త భాగములు, నాల్లవ అంతస్తును 
21 భాగములు, ఐదవ అంతస సును 9 భాగములు "ఇట్లు చేసీ పెన 
వేదిక 1 భాగము.మిగిలినది ఘంట కలశము రచించవలెను. దీనిని 
పృథివిజయ వుందురు, 

117. కుముదము మొదలగు 7 (వృ త్తజాతి) 
అపరాజిత 171వ సూ. 

శ్లో! చతుర శ్రీ కృతే కేకే పాసాదా వృత్తజాతయః। 
పంచనూం శే భవేద్భి త్తి తిః కర్తాంలే వ. తృమాలిఖేత్ | 4 

అపై వింశత్యంశ పరిధా భ|దం పంచ భాగికమ్! 

ద్విపదశ్చ భవేత్కర్ల (క్రీ భూమః కుముదో భవేత్ | 47 

క ల్లా శ్వాస్టదలాః కార్యాః భ్మదాలేక్షై రలంకృ ఈాః। 

ఊస్ట్వై ఘంటా శలశయుక్ కుముదః సర్వకామదః॥! 45 
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షట్ (తింశద్భ క్ర పరిధా భచాంతర్డి ( ది(కర్థికాః। 

చతుర్భూమశక్చేకమలో ఘంటా కలళక్ స్న౭ః॥ 

కర్గాశ్నాపదలా కారాః కర్తవ్యా స్పుమనొ రమా।ః। 
జ్ 16 అలాని 

ఏవం విధః | పక రృవ్యః కమలోనామ శోభనః॥ 

కమలోద్భవ శ్న| తంతు చతు రశ భఛాజితమ్! 

ద్వి భాగః కర్ణవిసారో భదం ప డ్భాగికం తథా॥ 

కర్ణ తంబ్యః (పతిరథో విక స్టైచావి సంస్థితః। 

పంచభూమ్యు[(చ్చితం కుర్యాత్. ఘంటా కలన భూవి.తమ్॥ 

పంచమాంే భ వేద్భి్తిః శేషః గర్భగృహం భవేత్ | 

ఏవం విధః _పక_ర్తవ్యో నామ్నా సాకమలోద్భవః॥ 

శతశృంగ మధొోవ శృ (వానాద౦ సర్వ కామదం; 

వల్లభం సర్వ దేవానాం శివన్యావి విశేషతః! 

వేదా ఇత్తి భాగశ్చ వింశతి స్తే (క వర్డితా। 
పంచభాగం భవేద్భదం ద్య భాగః కర్ణ వి_సరః॥ 

భ్మ్దకర్ణక యోార్మభ్య దాదా చుత్యింగ కస్ట ఫలే! 

పంచమాంే భవెద్భిత్తిః శవం గర్భ గృహం భ వేర్ ॥ 

స_ప్పభూమ సముత్వేథో ఘంటా కలశ భూనితః। 

కర్గాశళ్వాప ద౭ాః కా ర్యాః (చత్యంగం వర్ధమానవత్ ॥ 

అర్జున వలనంయుకా బాలపంజరి కామ కతా। 

ఏవం విథం (పక_ర్తన్య శతశృంగన్య లక్షణమ్! 

"తా॥ చతుర శ (ప దెశమును మూలల వణకు వృత్త రేఖ 

లిఖంచవలెను. డానిని 5 భాగములుచేసి మధ్య ఏ భాగము 

గర్భమును చుట్టూ 1 భాగము గోడయును రచించవ లెను. ఆ వల 

మును 29 భాగములు చెసి భ్యదము $ భాగములును, కర్ణము లి భా 

ములును చేసి దానిని మూడు అంతే స్తులుగ రచించవ లెను. మజిం 

పె జెప్పిన పద్ధతిలో నే కర్ణ ములను 8 దలములుగాచెేసీ భదముల 

శేఖలతో నలంకారముగ జేసి ఆపెన ఘంట, కలశమును రచిం+ 
యెడల కుముదమగును, పె జెప్పిన పరిధిని 86 భాగములు? 

' 

ఉం 
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భ్మదముల సందున 9.2 కర్ణములను రచించి నాలుగు అంతస్తుల 

తోను, ఘంట కలశము ఇవి యొత్తుగాను, కర్ణములు ర దలములు 

గాను చక్క-గా రచించినవో కమలమగును ౬ సె జెవ్పీన వలయ 

మును ఒకొ్కొ-కగాదిశను 14 భాగములుచేని అందు భ|దము 6 భాగ 

ములును, కర్ణము 2 భాగములును, కర్ణముతో సమానముగా (పతి 

రథము 2 భాగములును, చేసి యిట్లు వికర్ణ ములను కల్పించి, ర్ అంత 

స్తులతోను పైన ఘంట, కలశము రచించన లెను. 6విస్తారమును 

5 భాగములుచేసి అందు మధ్య క భాగములు గర్భమును చుట్టూ 

1 భాగము గోడయును రచించవ లెను. దీనిని కమలోద్భవనమందురు. 

నలుచదరమును ఒకొ-క,- దిశను 19 భాగములుచేసి అందు 

భ| దము ర్ భాగములు, కర్ణము 2 భాగములు, భ దకర్ణముల మధ్య 

౨.2 (పత్యేంగములు, కర్ణముతో సమానముగా రచించవలెను. 

విసారమును శ్ భాగములు వేసి అందు గర్భము కి భాగములును 

చుట్టూ గోడ 1 భాగమును చేయవలెను, దీనిని 7 అంతస్తులుగా 

రచించవ అను. ఘంట, కలము రచించవ లెను. కర్ణములు ర దలము 

లతో రచించవ లెను. | పత్యంగములను వర్గమానమువలె రచించ 

వ లను. తెల్లమద్దికాయలవ లే చాలపంజరములను రచించవ లను, 

ఇట్లు వేనిశేని అది శత్రనృంగ మనసివించుకొనును. సమ సచేవతలకు 

ప్రియమైనది. శివునకు ముఖ్య మైనది, దీనివఎన సమ_స్సమెన కోరి 

కలు సిద్ధించును. 

న్లో అర్జున ఫలనసంయుక్తా బాలవంజరి కామా! 

ఏవం విధం |పక ర్ల్షవ్యం కతృృశ్చంగ స్య ఎన్న ణమ్'!. క్రి 

విభ_కం పంచవింశత్యా వ తగ న ర్వాంగ సుందర మ్! 

యథా భదం తథా కర్ణః (పభదం శత్రశృృంగ వత్ | 59 

భ్మదకర్ణక యోర్మళ్యే (తతి పత్యంగకం తథా! 

కర్లాశ్నాప్ల దలాః |పోక్తాః (పత్యంగం వర్గమానవత్ | 60 

అరోఒర్ణున ఫలై స్తుల్యం తద్యైే భ|దకం భవేత్ | 

పం చమాంశయుతా భిత్త్ః శవం గర్భగృహం భవేత్ | 61 
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నవభూమి సమాయు క్రోం కుర్యా త్స రాగం సుందరమ్! 

అహ్హ చత్యారింశదం తె ర్భ_క్తే భద్రం యుగాంశకమ్। 62 
శదాచేచా భద మభ్యే కర్లాః కార్యా ద్విపాదకాః। 
భ్ దాంతే వర్ణమానాశ్చ హ్యాషప్టాం శా యుగ్భత్ః స్థి న్తాః! 68 

పడ్య్యూమికో చ్చితః కార్యః కిరణ; సర్వ కామదః। 

నష్టకర్ణం రథ యుగం కమల; పూర్యవత్ స్థితః! 64 

ఉచ్చయే కిరణచ్చందో సరవద్యః కలాధికః। 

నిరవద్యన్య పరిధా చతుప్టష్ట్యా విభాజిలే। 65 
చతువ్పడాని భ్మదాణి కర్ణా ద్యిపద విన్నరాః। 
వషట్ వట్ కార్యా భద మభ్యే పహ్యూష్ట భూమి సమ్ముచ్చితిః[66 

చా్యద్యావష్ట దలాః కార్యా వర్ధమాన దిగక ద్విక మ్! 
చా ద్యాభ దక యుక్రాక్ళ క_ర్తవ్యాః నర్వ కామ దాః॥ 67 

ఘంటా కలశ శస్తాశ్వ శాంతిదాశ్చ పుఠః పతేః। 
బ్రతి మానం సముద్దిష్టం వృత్తానాం భూమిజేవు చ॥ 68 

తా! ఒకోో-క్కొ- దిశను 25 భాగములుచేని కత్రశృంగమున 
జేసిన కు భ్యదమును కర్ణమును |పభ|దమును రచించి ఆ భ్మదకర్ష్ణ 
ముల వ మధ్య కక్ (పత్యంగములను రచించవ లను. కర్ణము రి దల 
ములతోను, _్రత్యంగము వర్ధమానమువ లె చి చివర మద్దికాయవంటి 
శిఖరముతోను ఉండవ తెను, " ఆ వెన భ్యదమును రచింఛవ అెను. 
మజీయు విసారమును శ భాగములు చేసి అందు గర్భము రి భాగ 
ములును చుట్టూ గోడ 1 భోగమునును చేయవలెను 9 అంతస్తు 
లతో రచింప బడినేని సరా(ంగసుందరమగును, చుట్టుకొలత 
ము త్రము 48 భాగములుచేని అందు శాల 4 భాగముల "కావ్వు 
నను, ఆ శాలల మధ్య 29 భాగముల చొజ పన 4 కర్ర ర ములును, 
భ్మదముల పై వర్తమానములు రి భాగములును, 6 అంత స నుల పైన 
శిఖరమును రచించి శేనిగ కిరణ పాదసామను === 
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కర్ణములను తగ్గించి రెండు రెండు రథములనుంది పూర్ణము 

వెప్పబడిన కమల| పాసాదమువ బెనేచేనీ యెత్తు మా(తము కిరణ పాసా 

కము కంచు 2 భాగము లధికముచేసిన యెడల నిరవద్యమగును. 

తీయు. దీనియొుక,- వలయమును 64 భఖాగములువేసీ అందు 

గ దము ర్వీ భాగములు చొప్పున నలువెపుల రచించి శెండు 

గ దములనందున 2-2 భాగముల చొప్పున 6 కర్ణములను రచించ 

కలను. రి అంత స్తులును పెన శిఖరము ఘుంటవలెను. దానిపైన 

'లశమును రచించవలెను. కర్ణములు అహ్హ దలములతో రెండును 

నర్ధ్గమానమువ లె రెండును, భ|దములతో రెండును, ఇట్లు మూడు 

ఎధములుగా నుండవలెను. దీనిని నిరవద్యమని చెప్పుదురు. ఇట్లు 

ఫం డని రూపముగల 7 (పానాదములు చెప్పబడినవి 

118. కుముధము నముణీియొక పద్దతి 

నమరాంగణ రరీవ అధ్యాయము. 

క్లో ఇదానీ మధభిధీయం తే _పాసాదవృ_త్త జాతయః। 59 

వల్ల ఫ్? సరగ చెనానాం భూమిజాః పురభూప ణమ్! 

ఆ] శయః [శేయసామేకో యశసామ వీరాశయః॥ 60 

భుక్తి ముకి (పదా తారః నమాగత కతా నృణామ్। 

త్మ తాద్యః కుముదోనామ కవులః కమలోద్భవః॥ 61 

కిరణః శత్రశృంగశ్చ నిరవద్య _స్తథా పరః। 

న ర్యాంగ సుందరే తి పాసాదా వృ తృ్తజాతయః॥ 62 

నవి నారాన్న నంశ్లే పా లట నా మభథకీర్త చే! 

త తాద్యః కుముదోనామ స ర్యానంద కృదుచ్య లే! 68 

చతురశ్రీ క్షే శేతే విస్తారాయా మతః నమే! 

విభ శే దశభిర్భాగై. ర్ఫ వేద్దర్భ స్తు పట్పదః॥ 64 

త త్రశేసేణ కుర్వీత భిత్తయశ్న చతుష్టయమ్। 

తతః కర్గ్ణసూకేణ తత్ర వృత్తం సమా లిఖేత్ | 65 
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దిగ్గిదిగప్ట కరా? స్యుః సలిలాంతర భూనీ తాః। 

సమం తా దూ్య్చూమిపర్యంతం దశ భి; స్యాదయం పదైైః॥ 6 

వేదీంధ ' విధాత వ్యః సాన్ధాంశన్య పదద్య్వ్వయమ్। 

త త్పార్ధ ద్విపదంసార్గ చతుర్శి ర్విభ జెత్ప దై ౯॥ 6 

కుంభకం ద్యిపదం కుర్యాత్. తథా కలనమ శకమ్! 

భాగాన్టేనాంతరం పతం కపోతాలీ చ భాగికా! 6 

"వేదీబంధథోఒయ మిత్యుకో జంఘో క్పేధ విహోచ్య తే! 

స్యాదర్గ పంచమెర్భాగా'ః సోచ్చాల _స్తల కుంభకః॥ 6 

ఆద్యభూవమా భ వేళ్కూటం భాగ తితయ లక్షితమ్। 

[పాసాదే పంచదశభి రి(భ జేత నము చ్చయమ్॥ 7 

ద్వితీయా భూమికా తత కార్యా పంచాంశ కో చ్చితా। 

నో నం ననో క అని చాలక స్లంభే ః కూటో చ్చాయ స్త్ ర్ల త | 7 

పాదోనె ఈ పం చభిర్మూమిం తృతీయాం పరికొల్పయేెత్ । 

చతుర్థి ంరచయే ద్భాగ ర్య్ఫూమికా మర్గపంచమైః॥ 7 

ది(తీయా భూమికావత్ స్యాత్ కూట _స్తంభాది కల్పనా 

"బేద్ భాగోచ్చి'తా కార్యా పట్పడా స్కంధ విస్తృతిః॥ 7 

వద్దుణేన నచ స్యూలేణ వేణు కోశం నమాలిఖేత్ | 

(వానాద పంచమాంశేన కార్యా ఘుంటా సముచ్చితిః॥ (7 

భుంటో త్పెధం తత_స్తన్య (లిఫిర్యాగ్రై ర్యి భాజయత్ | 

కంఠ గవాం డకాన్యస్య భాగేనై శే నకారయేత్ ॥ 7 

షడ్భాగ భక ఘుంటాయాః సమంకతౌద్భాగ విచ్యుకేః। 

భాగ శృతుర్శిః క_ర్తవ్యే ఫఘంశే కంఠస్య విస్తరమ్!! 7 

ఘంటో ల్సేభార్థతః కుర్యాద్ ఘంటాన్టే పద్నశీర్ష కమ్। 

| ఘంటో క్పేధ సమా కుంఖే వీజపూర సమ్మ చ్చితిః॥ 7 

చతురం శాంచితో చ్బాయో విసారాత్ కలన; న భః! 

“(య ఇవముంకారయేత్ (వీత్యా (పాసాదం కుముదాభిధమ్॥ 71 
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న మోద తేజ గద్భుర్తుః శివస్య ఛవనే ళుఖీ! 

తా॥ భూమిజా (పాసాదములలో గుం డముగా నుండెడి 

చేవాలయములు కుముదము, కమలము, కమలోద్భవము, కీ రణము, 

వతశృంగము, నిరవద్యము, సర్యాంగ సుందరము, అని 7 విధములు 

కలవు. అందు మొదటిది యెన కుముదముయొక్క లక్షణమును చెప్పు 

చున్నాడు. చతుర్మశ పచేశమును 10 భాగములుచేసి అందు 

గర్భము 6 భాగములును, చుట్టూ గోడ ౨ ఛభాగములును చేయ 

వలెను, మధ్యనుండి కర్ల సూ త్రముతో గుం డముగా గీయవ లెను. 

నాలుగుదిశలయందును నాలుగుమూలలయందును రి కర్ణములు జల 

వమార్షముతో గూడ రచించవ లెను, ఇట్లు పెవజకు 10 భాగముల 

తోసే చేయవలెను, వేడీబంధమును 2కి భాగములు చేయవలెను, 

దానిని 44 భాగములుగా చేసీ అందు కుంభకము 2 భాగములు, కల 

శము 1 భాగము, అంతరప తము సే భాగము, కపోతముల వరుస 

1 భాగము ఇట్లు వేదిబంధమును చేయవ అను. జంఘు 9 భాగములు 

కుంభకము ఉబ్బాలము మొదలై న వానితో నహ, మొదటి అంత 

స్తున కూటము కి భాగముల యెత్తు |సౌసాదము యొక్క- యత్తు 

15 భాగములు, 

రెండవ అంతస్తు 5 భాగములు, అందులో సగము ఉచ్చాలక 

_స్పంభముల యెత్తు ఆపె నకూటము, మూడవ అంతస్తు ఉ[ భాగ 

ములు, నాల్లవ అంత స్తును 9% భాగములు చేసి శెండవ అంతస్తున 

రచించినట్లు _నంభములను, ఆపెన కూటము చేయవలెను. వేదిక 

1 భాగము, స్కంధము యొక విసారము 6 భాగములు, ఆటు 

రెట్టుగల స్యూతముతో వేణుకోశమును లిఖించవ లెను. |ప్రాసములో 

రవ భాగము ఘంట యొత్తును చేయవలెను. ఆ ఘంట యొక 

యెత్తును కి భాగములుచేసి కంఠము గీవ అండకము 1-1 భాగము 

చేయన అను. ఫఘంటను 6 భాగములుచేసి అందు 4 భాగములు 

మ్య. ఉర న్ ల ఆలో మంలో లో Ll. MN 
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సగము పద్మ శీర్ష మును చేయవలెను. ఫఘంటయొక_- రే 

సమానముగా కుంభమున బిజపూరముయుక్క- యొత్తు క 

దమొక చుట్టుకొలతలో నాల్లన నంతు దానియెత్తును చేయ 

ఇట్లు రచించిశేని కుముద పాసాదమగును లోకనాథుడగు 

సంతోవకరమెనది యని తెలియవలెను, 

119. కనులము = మణియొత పదతి 

నమరాంగణ 65వ అధ్యాయము. 

న్లో అభాతః నం పవతశ్ష్యూమి (పానాదం కవులాభీధం॥! 

చతుర త్రీ కృతే శే కే దశవిభాగః భాజిలే। 

తతః కార సూ లేణ వృత్తం తత్ర నమాలిశేత్ ॥ 

విస్తీర్ణం పంచభిర్భాగైః కుర్యాద్ భద చతుష్టయమ్! 

సుశేం[ ద యమతో యేశ కురా శాస్వను (కమాత్ ॥ 

భ వేత్సల్ల వికాయాస్తు విసారో భాగ పాదికః! 

భాగేన కార్యా భ|చాణాం నిర్ణ మావృత్తే బాహ్యాతః॥ 

శాలాయః _ుతిభదంస్యాత్ కర్ణి కాన్టన నిర్లతమ్॥ 

పాదోన భాగ్మతితయాత్ కాన్యావృ_త్తన్య విస్తృతిః॥ 

దిగభాగ వి స్తరాయానూా రథక దగగయ మధ్యగా 

పరివర్తన యాకార్యా జ్యాకోణ్ాసోదకాంత రా! 

పూర్వ పసాదవద్దర్భో విధేయాభి త్తయోఒవీ చ; 
() 

వేద్ బంధాది కుంభాంతం సర్వ మేతన్య పూర్వవత్ ॥ 

ద్వితీయ భూమిపర్యంత మూార్గ (౦ (పథమ భూమితః। 

శ(శూరనేనం విధాతవ్యం శాలాసున్న్ ప్ల ము_త్తమమ్ః॥ 

కాట _స్తంభాది కన్యాస్యాః కోణ పతిరథాది షుః। 

శాలాః స్యాస్నాగరాః సర్వాః పంచాంశం ద్వంశకో: 

నీఖరస్య (తిభానోనా కుకా గ్రాయాః సమ్ముచ్చితిః। 
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య వనం కమలం సామ |పాసాదం కారయేన్నృపః 88 

తలోశకే కమలాథీశ విజయాస భవేన్న పః 

తా॥ చతుర్మశ (పచేశమును 10 భాగములుచేసి దానిని 

అర్థకర్ణ క సూ తముతో గుండ్రముగా గీయవలెను, భో దముయొక్క- 

విస్తార ము రీ భాగములువేసీ తూర్పు దక్షిణము, పడమర, జె తే 

రము ఈ నలువ పుు భ|దములను రచించవలెను. చానియొక - 

ఫీఖరములను 1 భాగము చేయవలెను. వలయముమొక్క- వెలుప 

లకు 1 భాగము భఛ|దముల సిర్ణమములను ర-చచీంచవ లెను. భదము 

యొక్క |పతిభ[దమును కర్ణి కలో సగము నిర్షమము చేయవ లను, 

గుం ము మొక్క విస్తారము 9: భాగము లుండవ లను. 2 భాగము 

ముల నలుచదరముతో ౪ జలనూర్ష స సహితముగా రెంపు రథములను 

రచించవ అను. అవి ఒకశకే పద్దతి కాకుండా మార్పుగా నుండ 

వలను. కుముదమువలెనే దీనికిగూడ గర్భమును గోడను రచించ 

వలను, వేదీ బంధము మొదలు కుంభము వణుకు అన్నియును 

పూర్ణమువ లెనే చేయవలెను. మొదటి అంత స్తునుండి రెండవ 

అంత స్తు వణకు మఘూరవేన పద్దతిగా రచించవ లెను. శొలలుశాడ 

చక్క. గానుండ వలెను. కర్ణములయందును (పతీరథములయందును 

_స్తంభములును కరూటములను రచించవ లెను. శాలలు నాగరపద్దతితో 

కచించవ అను. ఆలయము mొక్క- యెతును 5 ఛాగములుచేసి 

(వ_స్తరము వణకు 8 భాగములున్కు వైన శిఖరము శీ భాగములును 

శేయవ లను, శిఖరములో కివ భాగమున శుకనానను రచిలిచవ లెను, 

దీనిని కమల పాసాదమందురు. దీనిని రొచించినచో విష్తుసమాను జై 

విజయమును బొందును, 

120. కమలో ద్భవము = నుజయొత పద్దతి 

సమరాంగణ 65వ అభ్యాయము. 

న్లో! అథాతః కధ్య లే సమ్యక్ (పాసాదః కనులోద్భువః! 69 
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సదాలక్ర్మి పతిర్య|త 'దేవోవ్మి శామ్యతి సగయమ్। 

చతురత్రీ, కృతే కేకే చతుర్హ శభిరంశిశే॥ ( 
.*. సారో భ[దం పంచపదం భవేత్ | 
ది(భాగాయాను వినారాః కార్యాః (పతిరథా _స్సథా॥ 

కోణ . re «o. | 

కార్యః పల్లవికాయాశ్చ నిర్ణ మోవృత్త మధ్యతః। 

'శాలా విభ కి శ తస్య కర్తవ్య «el 

 శాలా కోణ (పతిరథాం త రేవు స్యాజ్ఞలాంతరమ్। ( 

ళల 

te 

దగ్యాంగుల [త్యం గులం వావి తది(ఛయం విపశ్చితా ఛాగా.. 

కల్పయేత్ ॥ 

(పాసాదస్యాస్య విస్తారం భాజయెద్ద నభిః పడె ః। 

గర్భశ్చ పూర్యవత్ కార్యః పూర్వవద్శి_త్తయో౭ఒవి చ॥ 

66౧ 

రగా 

(పాగ్వత్ ఖురవరండీ న్యా జ్ఞంఘా కూటాద్య భూమికాః | 

శిఖర సో చ్చితిః (పాగ్వత్ ఆాంసాన్టైకా ను వింశతిమ్॥ 9 

భాగాన్ కు ర్యా తతః కార్యా భూరి తియాంశ పంచకమ్ | 

కార్యాన్తీసో భువః "శేపాః పాదపాద పరిచ్యు తాః॥ 9g 

భాగం వేదీ భూ! ప వేశః కారో శేఖావ శాదితః | 
పూరగవచ్చాథ వినారః స్యాద్ ఘంటా కలసాదివా॥ g 

కూట _స్తంభాదికం | పాగ్యచ్చుకనాసోచ్చయోఒవి చ | 
య ఇమం కారయేత్ కాంతం (పాసాదం కమలోద్భవమ్ | 
తో స సమస్త జగన్నాథః _పతిజన్న (పజాయళలే॥ 

తా॥ లవ్సీపతి యెల్లప్పుడు నివసించునట్టి కవములోద్భవమున 
(వాసాద లక్షణమును చెప్పుచున్నాడు. చతుర్మశ (ప బేశమున 
పూర్వ్యమువ లెనే గుండముగా గీయవలెను. ఒకొక్క దిశను 1 
భాగములుచేసి అందు కర్ణము 2 భాగములు శాల 5 భాగములు 
(పతిరథము ౨ భాగములు, క మల[పాసాదమున రచించినట్లు రచిం- 
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మధ్య థిఖిరమును నిర్మించవ లెను, ఇశాలయొక- విభాగములు శాల 

కర్ణము, గుతీరథము, వని సందులలో £ లేక కి అంగులముల జల 

మార్లమును కల్సించవ లెను, 

(పాసాదము యొక్క విసారమును 10 భాగములు చేసి పూర్వము 

వలెనే గర్భము 6 భాగములును చుట్టూ గోడ 2 భాగములును 

చేయవలెను. ఖురము, నరండిక, జంఘ, కూటము [ప్స్తరము, 

శిఖరము అన్నియును కవుల పాసాదమువ లెనే చేయవ లను. శిఖరము 

యెత్తును 213 భాగములుచేసి రెండవ అంతస్తు 5 భాగములును 

మిగిలిన శకి అంత స్తులును ఒకొ-క్క- పాతిక వంతు (క మముగా తగ్టం 

చుచు రచించవలను. వేదిక 1 భాగము శేఖ ననుసరించి దాని 

పదేశమును కల్పించవలెను. విస్తారముకళూడ పూర్వమువలెనే 

చేయవలెను. ఘంట, కలశము, కూటము, _స్తంభము, ళుకనాన ఇవి 

యన్నియు మునుపటివ లెనే రచించవ లెను, అది కమలోద్భవ (పాసా 

దము దీనిని రచించిన వారు త్తరజన గ్రనున సమ_స్తలోకముల కధిపతు 

లగుదురు, 

121. కిరణ (సానాదము = మణ్యొక పద్దతి 

అపరాజిత 65వ సూ. 

క్రో లక్షణం కీరణన్యాధ (ఒబూవుః సమ్యక్ [కమాగతమ్! 100 

చతుర శ్రీ, కలే శ్నేలే భో పంచదశాంశతైః | 

తద్య్వత్. పంచదతాంశా యే తాన్ భజేద్దశభః పునః! 101 

గర్మ్యోబ్మత పూర్యవత్ కార్యః పూర్యవత్ ని త్తయోఒవీ చ 

(పాగ్వత్ ఖురవరండీ స్యా జ్ఞంఘా కూటోచ్చృతీ _స్తథా॥ 102 

పూర్వవచ్చిఖరో కేథ _స్తంభజేత్పాద హీనయీ | 
చతురు త్తర వింశ త్యా భాగానాం తత భూమికా॥ 108 

ద్వితియా పంచభి ర్భా? శ్చ త్మస _న్వ్యపరాః పునః | 

పాదోన పదహీనాః స్యుః (కవుశ శ్చాస్య భూమికాః। 106 
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వేదీకాచాన్య కర్తవ్యా నపాదాంశ సము చ్చి తా | 

శుకనాసో చ్చీతిః శాలా _స్తంభహట విభ కృయః॥ 105 

రేఖా _స్తంభస్య విస్తారో ఘంటా కుంభాది పూర్వవతీ | 

కరాటా |దావిడకాః కార్యాః _పతీభూమ్యథ భూమిజే! 106 

పారో హీర ణ్యగ ర్భృశ్చ హారిర్టీనకర స్తథా | 

వఏహామేవ విభేయోఒనా నాన్యేహాంతు కదాచన 107 

అముం యఃకారయే |దోజా | పాసాదర కిరణాభిధం | 

నదుః సహా (పతోపః స్యాత్ నహాన కరవద్ భువి॥ 108 

తొ॥ చతుర్మశ (పచేశమును 15 భాగములుచేనీ, దానినీ 

గుం| డముగా గీయవ లెను. అందు కోల 5 భాగములు, కర్ణము 

9 భాగములు |పతిరథము 2 భాగములుచేసీ మీగిలిన దానిని జల 

మార్లములు చేయవలెను. మొదట జెప్పిన 15 భోగములు గల విస్తార 

మును 10 భాగములుచేసి అందు గర్భము 6 భాగములును చుట్టూ 

గోడ 2 భాగములును చేయవలెను. ఖురము, వరండిక, జంధు, 

కూటము, ఇవియన్ని యును కమలోద్భనమువ లనే చేయవలయును. 

శిఖరముమొక్క- యొత్తును 2కికీ భాగములు చేయవలెను, అందు 

2న అంతస్తు 5 భాగములు మూడవ అంతస్తు ర్వ భాగములు, 

నాల్లవ అంతస్తు ఓక భాగములు ఐదవ అంతస్తు శక భాగములు, 

ఆజవ అంతస్తు 4 భోగములు, వేదిక 14 భాగములు చేయవలెను, 

శుకనానము యుక్కా యెత్తును, సెల, కూటము స్తంభము, ముద 

లగు భాగములును, శీఖరము ొక్క-యు స్తంభముల యొక్కయు 

విసారములును, ఘంట కుంభము ఇవి యన్ని యును కమలోద్భవమున 

జేసినక్లే చేయవలెను. అయితే కూటములను (దావిడపద్దతితో 

'జేయవలెను. ఇట్లు అన్ని అంతస్తుల యందును రచించవ లెను. శివ 

(బహ్మః విషు, సూర్యులకే యా (పోనాదనమును నిర్మించవ లను. 

ఇతర దేవతలకు దీని నెప్పుడును రచింపరాదు. ఇట్లు దీనిని రచించిన 



6వ భాగము కేగి 

వారు సూర్యునివ ల |పతాపముగల వారె (వకాశింతురు. అది కిరణ 

| పాసాదము. 

122. శతశృంగము = మజీయొక పద్ధతి 
సమరాంగణ 65వ అధ్యాయము. 

న్లో! కధ్యలే కతశృంగోఒధ పాసాదః శుభలక్ష ణః | 
వల్లభః నర్య దేవానాం శిరస్యావీ విశేవతః॥ 109 

చతురశ్రీ కృతే కేకే వింశత్యే కోనయాంగిశే | 
కన్లార సూశేణ తతో వృత్తమస్య |పకల్పయేత్ ॥ 110 
కర్ణా ద్వి ఫాగ్ కా? కార్యాః శాలాస్యో్యో త్ప్సంచ భాగికా | 

శాలా పల్లవికాచాన్య నిగ్గ తావృ త్త మధ్యతః॥ 1ll 

డాడా( (పతిరథా కార్యా ద్వి భాగాయామ విస్తృత | 

పరంవర్తనతో వృత్తే మధ్యతః కోణ శాల యూః॥ 119 

శాలా కోణ (పతిరథాం త రమ స్యా జ్ఞలాంతరమ్ | 

ఏకోన వింశతిం భాగాం సాన్ భ జెద్దకభిః పునః॥ 118 

గర్భః (పాగ్వత్ తథా భి త్తి (పాగ్వత్ ఖురవరండికా | 

జంఘో ల్పేధో ఒథ భూ ల్పేధః పూర్వవచ్చిఖరో చ్చితిః॥ 114 

అథాది భామేరారభ్య పట్ట్యంతం శిధరో చ్చితమ్! 

భాగా నామష్టా వింశత్యా విభజేత్ పాదహీనయా॥ 115 

ద్వితీయ భూమికా తస్య కార్యా పంచపదో చ్చితా | 

శేఖాస్తు పంచక _ర్హవ్యాః పదపాదో(చ్భితా భువః! 116 
నార్థ భాగ చ్భితా "వేద్ (పవి ధెయాన్య తదిగదా | 

శాలాసన్య స్తంభ కూటాది భ_క్షయః ళుకనాసి కా॥ 117 

కేఖాద్యం వావీ కుంఫాంతం (పాగ్వత్ స్యాత్ సర్యసంపదః | 

కతశృంగ మీమం కుర్వాద్ యః _పాసాదం మనోరవుమ్॥ 118 

తస రక వింశతి కులా . 

కరా కారయితా చేతి ద్వా వేతాం జగతాం |పభోః॥ 119 

కిపుర దేసీ ణః స్యా తాం నియతం గణనాయశకా॥ 
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త సర్యచేవతొ |వీయమైనదియును శివున కథిక[ ప్రియ 

మైనదియునగు శతశ్చంగ |ప్రాసాడలక్షణమును చెప్పుచున్నాడు. 

చతుర్మశ ప దేశమును 19 భాగములుచేసి దానిని కర్గార్గ సూత 

ముతో గుం్యడముగా గీయవలెను. కర్ణము 2 భాగములు, శాల 

గ్ భాగములు, సొెల యొక్క శిఖరము నృత్త మధ్యనుండి నిర్లమ 

మును, (పతిరథము 2 భాగముల విసొరము చొప్పున శాలకర్ణ ము 

ఈ రెంటి మధ్య 2-2 రచించవలెను. ఆ | శుతీరథములు ఒకా కు 

తీరున గాకుండా పని మార్పుగా చేయవలెను, దీని మధ్య జల 

మూర్షములను రచించవ లెను, సై జేవ్పీన 19 భాగములు గల (స చేశ 

మును మరల 10 భాగములుచేసి అందు గర్భము 6 భాగములును 

చుట్టూ గోడ 2 భాగములును చేయవ లెను, ఖురము, వరండిక, జంఘ 

యెత్తు అంత స్తు యెత్తు శిఖరము యెత్తు ఇట్లు అన్ని యును కిరణ వాసా 

దము వలెనే రచించవలెను. దీనిని 7 అంతస్తులుగా రచించవ లెను 

ఎత్తు 27క్షీ భాగములు చేయవలెను, శెండవ అంతస్తు 5 భాగములు, 

మూడవ అంతస్తు 4కభాగములు, నాల్లవ అంత స్తు 4ఓ భాగములు 

అయిదవ అంతస్తు 41 భాగములు, ఆణువ అంత స్తు 4 భాగములు, 

ఏడవ అంతస్తు తికి భాగములు, ఆసెన వేదిక 1కి భాగము, శౌల, 

స్తంభము, కూటము మొదలగు భాగములున్కు కుకనానిక యును, 

విమానము మొదటినుండి కలశము వణకు కిరణ పాసాదమునలెనే 

రచించవ లెను, దీనిని రచించిన వారియొక్క- వంశము 21 తరముల 

వారు పాపవిము కృోలగుటయెగాక చేయించినవారును చేసిన వారును 

శి వనన్ని ధియం బెల్ల ప్పుడు నివసింతురు, దీనిని శతశ్చంగవుందురు, 

123. నిరవద్యము = మణియొక పద్దతి 
సమరాంగణ 65వ అధ్యాయము. 

న్లో | పాసాదన్యాథ వశత్ష్యూ మో నిఠవద్యన్య లక్షణమ్! 120 

స స్యోజ్జ్వేహ్ఞైో ఒథ వుధ్యశ్చ కసీయానితి చ (తిధా | 

చత్యారింశత్కరొ జ్యేపో మధ్యః [తింశత్క రో భచేత్ ॥ 121 



రన భాగము 103 

వింశ త్యాచకరె శేష కసీయాన్ సముదాహృ్మతః | 

చతుర త్తీ కృతే కే వింశ త్యా ఛాజిలే పచ | 122, 

తత్ర; కన్లార్ట సూూతేణ వృత్తే మతే _పుకల్పయెత్ | 

కార్యాలతే ః పంచఖిః శొలా పల్ల పీ నత్త వమ ధ్యతః॥ 198 

వాలా విభ కి, (పాగ్యత్ స్యా చ్బాలయోః వేతయో? పునః | 

కోతే కోత్తేచ పట్క-క్లా ద్విభాగాయామ వి_స్పశాః। Bt 

పరివర్తనయా కార్యా వృ తౌంతః సోదకాంతరాః |! 

తాన్ భాగాంస్తు పునర్భాగై ర్యిభ జేద్ దశభి స్తతః 11 

వీముచ్యభూమికా భాగాల శేవం గర్భగ్భహాదియత్ { 

న్ 1 ఎమో, వొ లిం లే తత్పూర్య వద్వి ధాతవ్యం తెడ్వచ్చ శిఖర్ చ్చితిః। 126 

తామేక | తింశతా వ. సార్థక్న విభ జేత్ పునః! 

(మ అ? 

ది(తీయ భూమికా కార్యా పదైః పంచభి రుచ్చితా॥ 127 

పదపాదే నహీనాః స్యుః శహాపుట్ చాస్య భూముకాః। 

'వేదీ పదద్యయం కార్యా పాదోన మిహ శిల్పినా। 128 

_సంభ' కూటాడి శాలానాం విన్యాసః నూరనేన కాః। 

శుకనాసో చ్చితి గంటా కొలశౌది చ పూర్యవత్ | 199 

య వ్రిమం సిరవ ద్యాఖ్యం _పౌసాదం కారయత్సుథీః। 

న వావ్నోతి పరంస్థానం (ద్రైహ్మో దీనాం సుదుర్గ భమ్॥ 180 

తా|| నిరవద్య (భాసాదముయొక్క- లక్షణమును చెప్పు 

చున్నాడు, 40 హస్తముల విసారముకలది జ్యేస్ట్రము, 80 వా స్తములు 

కలది మధ్యమము 20 హస్తములు గలది అధమము ఇట్లు మూడు 

విధములు, ఆ విసారమును 20 భాగములు చేని డానిని కశ్తార సూత 
ముతో గుం| డముగా గీయవ అను. అందు శాల 5 భాగములు, బ్రట్లు 

నలువైపుల రచింవవ లెను. మధ్యశిఖిరమును రచచించన లను. 
శొలలమొక్క ఆంటి మథ్య ఏ భాగముల విసారముగల కర్ణములు 
6-6 నలుమూలల రచించవ లెను. అందు 2-౨ ఒక్కొక్క విధముగా 
నుండునట్లు మూడు భేదములు కలిగియుండ వ అను, అన్నిటి సందు 

[E20] 
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నను జలమార్లములను రచించవ లెను. పె జెప్పీన ఏ0 భాగములుగ 

(పచేశమును 10 భాగములుగా చేసి మభ్యగర్భము 6 భాగములున 

చుట్టూ గోడ 2 భాగములును రచించవ లెను, ఎత్తు క81శే భాగముల 

చేని ఫూరగమువ లెనే అంత సులు చేయన లెను. శెండవ అంతస 

ర్ భాగములు, మూడవ అంతస్తు 4% భాగములు, నాల్లవ అంత స 

ఓక భాగములు అయిదవ అంత స్తు 4} భాగములు ఆజువ అంత స 

కీ భాగములు, వడన అంతస్తు కిక్షి భాగములు, ఎనిమిదవ అంత స 

రికి భాగము ఆయున వేదిక 1% భాగములు చేయవలెను. స్తంభములు 

కూటములు, శాలలు, వనిమొక్క- విన్యాసము శూర నేసపద్దతిశా ను 

శుకనానము యెత్తును, ఘంట కలశము మొదలై నవియును పూర్వము 

వలచే చేయవలను. దీనిని నిరవద్యమందురు. ఇట్టి దానిని రచించి; 

వారికి అనన్య సాధ్యమైన పుణ్యపదము లభించును. 

124. సర్వాంగసుందరము మణియొక పద్దతి 
సమరాంగణ రీలీవ అధ్యాయము, 

శో స రాగంగ సుందరం (బూమః [ వాసాద మధ సుందరమ్! 

భక్తి ము క్రి (పదా తారం వ రులాలయ మండనమ్॥ 18 

చతుర శ్రీ కృతే శ్షేలే చతుర్వింశతి భాజితే! 

కర్తా ద్విఫాగ విసారాః శాలాస్యా త్పెంచ భాగికా॥ 18 

వృ త్వంతః పల్ల ఏకా ర్యా శపాః శాలా సు పూరగవతీ్ | 

(తయస్ర్రృయః |పతిరథ మభ్యే స్యుః కర్ణ శాల యో: 18 

పరినృ త్వా వృ త్తమ ఖ్యె ది్భభాగాయామ వినస్తృ తాః। 

ఛాలా కర్ణ (పతిరథ [పాం తేషు న్యా జ్ఞలాంతరమ్॥ 18 

తాంక్చతుర్వింకతిర్భాగాన్ విభజ్యాః శిల్సిభిః పునః। 

ని భేయం గర్భభి త్త్యాది (పాగ్యత్ స్యాచ్చ వరండికా! 18 

జంఘాది భూమికో| చ్చాయః (పాగ్యద్యా( శఖరో చ్చితిః। 

తంపంచ |తింశ తాభాగ్లై ర్విభ జెచ్చిఖరో_చృయమ్! 18 
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ద్యితీయా భూమికాచాన్య కార్యా పంచపదో చ్చి తా! 

పదపాద విహీనాః స్యుః శెపాః నప్తాస్య భూమికాః॥ 187 

ద్విభాగో వేదికోద్భాయో భూమికానాం (ప వేశనమ్! 

శేఖావ కేన క_ర్హన్యం సమ మేతస్య యత్సునః॥ 188 

తత్పూర్వ్యవద్వి ధాత న్యం స్తంభ కకూటాదితద్యి దా! 

సశ్యాంగసుందరం యోఒ| త |పాసాదం కారయేదనుమ్! 189 

స న్వర్షసుందరీ భోగా నావ్నోతి విపులాన్ దివి॥ 

"తా! గుం డముగా నుం జెడి (పాసాదను లన్ని టిలో చక్కని 

జిన సళ్యాంగసుందర |పాసాదముయొక్క-  లక్షణమును చెప్పు 

చున్నాడు, చతుర శే (ప దేశమును 94 భాగములు చేని కర్లార్ల 

సూ తముతో దానిని గుండముగా గీయవ లెను. కర్ణములు 9 భాన్ 

ముల చొప్పునను శాల 5 ఫాగములును, మధ్య లిఖరమును చేయ 

వలెను, శొల కరము ఈ రంటిమధ్య 2 భాగములుగల (పతిరథ 

ములు శీ.కి రచించవ'లెను. శాల, కర్ణము, | పతిరథము, పీనియొక- 

(కథల జలమార్లములను చేయవ లెను, పె జెప్పిన 24 భాగములు 

గల ప బెశమును 10 భాగములుగా చేని అందు మధ్య 6 భాగములు 

గర్భమును చుట్టూ 2 భాగములు గోడయును రచించవ లెను, 

ఖురము నరండిక, జంఘు, కూటము మొదలై నవి నిరవద్య పాసాదము 

నలెనే రచించి శిఖరము యెత్తు కిక్ భాగములుచేసి రెండవ అంత స్తు 

ర భాగనులు మూడవ అంతస్తు ఓక భాగములు, నాల్లవ అంతస్తు 

4కే భాగములు, అయిదవ అంత స్తు శక్ భాగములు ఆజవ అంత స్తు 

4 భాగములు, వడవ అంతస్తు 3 భాగములు, ఎనిమిదవ అంతస్తు 

లెశ్తే భాగములు తొమ్మిదవ అంతస్తు కిక్డై భాగములు, వేదిక 2 భాగ 

ములు ఈ భూమికల యొక. (ప వేశనము శేఖ ననుసరించి యుండ 

వలెను, _స్గంభములు కూటములు మొదలై నవి నమ_స్తము పూర్యము 

వలెనే చవేయవ అను. ఈ [పాసాదమును రచించినవారు దిన్యలోక 

సుఖములను పొందుదురు, 
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అన్ను కే 

125. స్వస్తి సికము - మొదలగు శ్రి (అష్టక ఫ్ర జాత్సి 
3 

అపరాజిత 171వ సూ. 

నో కర్ణాంత వృత్తం వేదాశ్రీ, పరిథో ది(నగాం శతః | 

భ్మదాణి పంచపాదాని ఖా కొని పూర్వ్ణచ్చందకే॥ 6 

చతుప్పదో భవేత్క-ర్ణః పంచభూమి సమ్ముచ్చితిః। 

ఘంటా కలశ కో భాఢ్యః సి సీకో నామ నామతః॥ 7 

భ|దశేషు న కష వ|జశ్ళంగం నిధాపయెత్ | 

వజ స్స్ ఆఖ్యాతః శ కాది సురవల్ల భః॥ 7 

వేదో త్ర రశతాంశే తశ్చ పరిధిం రర కా కౌరయెత్ | 

స _ పభూమో హర్శ్యతలః కంగా కరో౭ భో, దకః। 7 

హర్శ్యత లే శ్రీతిలకః స్వ స్తీశే వక థా! 

భాగతః పరిథధాభ కే శతం వట్ తింశ దుత్తరమ్! ~ 

త్యిప్టికర్శి ఒప భ|దక్వే నవభూమి సమ్మ చ్చాలః | 

పృథివి భూవణో వచే వజ న్వ_స్తిక పూర్వ౫ః। గ 

అన్యథా పృథభావణం ఛంద శైఇకో దయాచలమ్। 
జన శాక్ ర ఆ రజ | అం గః | 
పూరం జయః సగ _స్పీక్రశ్స భ|దం చై స_్తభాగికమ్! 7: 

వాళి వా భా కర్ణ ద్రమో ద్వ్యిభాగః స్వాట్ ... భ్మబేచ శృంగ మేకైకం! 

నభ వేద్ గంధమాదనః లే లోక్య భూవణో నావు 

ద్విద్యిశ్చంగ సముద్భవః (| '7( 

వతి సూూతనం తాన గుణకీ ర్వి పకాశ (పోక శ్రీభువన దేవా 

చార్ కా పరాజిత పృచ్చాయాం భూమిజ (సానాద లక్షా 

కారో నాముక స _ప్పత్యు త్త తర శతతమ్ స వా తమ్ --- 

"తా! ఎనివిది మూలలుగల పాసాదముల మొక్కా అన్ష£ 

మును చెప్పుచున్నాడు. నలుచదరపు |పచేశమును కర్తాంతవు 
వణుకు వృ_త్తముగా గీయవ లెను, పరిధియందు ఒకొ-క్య- దిశ 

1ఉ భాగమయులుగాచేసీ అందు భడము 5 భాగములు, కర్ణము ఉ భాగ 
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ములువేనీ యిట్లు 5 అంతస్తులుగా రచించి ఆపైన ఘంట కోలశేము 

రచించి శేని న స్తిక | పాసాదముగును. దీని చుట్టు కొలత మొత్తము 

112 భాగముల ఇను, పె జెవ్పీనభ్మదముల యందును కర్ణ ములయం 

దును వజశృంగమును కల్పించినచో వ జన్వ స్తిక (పాసాదమగును. 

మొత్తము 104 భాగములుచేనీ భ్మదము ఒకొ| కటి 8 భాగముల 

వొప్పునరి రచించి కర్ణము ఒకొగకంాటి 4 భాగముల చొప్పున 

16 రచించి యిట్లు అంత స్తులుచేనీన యెకల హర్మ్యతలమగును, 

ముజియి స(_స్తికమున వ జళ్ళేంగములను రచించినట్లు హర్చ్య్వతల 

మున రచించిన యొడల శ్రీతిలకమగును _ మొత్తము 186 భాగ 

ములు చేసి భ[దము ఈ భాగముల చొప్పున రయును కర్ణము 

కీ భాగముల చొప్పున £24 కర్ణములును 9 అంత స్తులును కల్పించిళేని 

పృథివి భూషణమగును _ సె జెప్పిన పృథివి భూప ణమున వ|జ 

శృంగములను రచించిన యెడల జదయాచలమగును - చుట్టుకొలతను 

128 భాగములుశోని అందు ఒక్కొక్క చె పున శౌల 7 భాగములును 

కర్ణములు 4-4 భాగములు చేని కర్ణముల యెత్తు 2 భాగములును, 

భ|దమున శృంగము ఒక్క-టియ రచించిన యడల గంధమాదన 

మగును _ గంధమాదన |పాసాదమున భ|నములకు ఓ2 వృంగము 

లను రచించిన యెడల తె చే. 'లోక్య భూప ణ యగును, 

126. స్వ స్తకము =. మణియొక పద్ధతి 

నమరాంగణ 65వ అధ్యాయము. 

శో అథాష్టా శకాన్ వై మామా వ. ప ఇామిజాతిము॥ 140 

తేపాగద్భః సగ సిక్ “ఒన్యశే రెవ జ స( సుప్త సంజ్ఞ త | 
కా రల ఆలా 

తృతీయా హర్భ్యతలక శ్చ శుక ఉదయుచలః 141 

గంధమాదన సంజ్ఞ ER పంచవః పరికీ రి తః! 

అభాభిధీయ తే జే జేషు స్త్ న్స్: శుభలక్షణః | 149 

చతుర శ్రీ, కలె న్న శై విసారాయావు మతః నమే! 

అన క చె కర్లార్థ సూతపాపేన వృత్తవుస్య సమం లిఖేత్ | 14 
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వ ర్తులం భాజయేత్ శతం పడ్డుణై రష్ట భిః పదైః। 

అహైశాలా విధాతవ్యా విసారేణ చతుప్పాదాః॥ 144 

పల్లవి వృత్త స్తూ కేణ బాహ్యతో భద కర్ణి ే॥ 

ది(భాగా కర్ణి కాజ్జేయా మానమూార్గ వుధోచ్య లె! 145 

"వేదింంధో విధాతవ్యో భాగద్వితయ ముచ్చితః। 

తంభచేత్ పంచభిర్భాగ్లే ర్లి భాగ సత కుంభకః॥ 146 

పాదయు నేన భాగేన క_రవ్యస్తుమ సూరకః। 

అర్థాంశేనాంతరం పతం కపోతాలీ తతో భవేత్ ॥ 147 

స పాచేనా న్యభాగేన జంఘా భాగ చతుస్టయాత్ | 

తల కుంభోచ్చాలశకా భ్యాం సంయుకా శుభ్లక్ష డౌ! 148 

భాగ ద్యితయ మాద్యాభూః కర్తవ్యా సవరండకా! 

వ్యాసం దశపదం కృత్యా తైర్ట్వ్యాదశ భిరుద్భితిః॥ 149 

స్క-ంధశ్చ పట్పదన్నత విధాతవ్యో విజానతా। 

వడ్లుతో నైవ సూ లేణ వేణుకోశం నమాలిఖేత్ ॥ 150 

ద్యాదశాంకోయ ఉత్సేధో భాగానాం నమ వింశతిమ్। 

తం కృత్యా పంచభి ర్యా స్తే రి (తీయా భవేన్నహీ॥ 151 

పదపాదొ జ్హి తాః కార్యా _స్తత్నస్తీ సోఒప రాభువః। 

గ ర్యాద్దర్భం విధాతవ్యం భూమికానాం (శ వేశనమ్॥ 152 

వేదికా చతతః కార్యా సార్గభాగ సమ్ముచ్చి తా! 

పాదోన ది్భపదా ఘంటా విభ జేత్ తాం (తిభిః వడైః॥ 158 

పదం స్యాత్ ఘుంటాకో త్సేధో |గీజా భాగసము చ్చి తా! 

అండకం ఫాగికం తస్యాం కర్తవ్యం సుమనోరమమ్॥ 154 

కర్పరం సార్గభాగేన కుర్యాత్ సామలసారకమ్। 
నీమాత తళ్చ భాగాయాః సార్థభాగ చతుష్ట యాత్ || 155 

భుంటాయాః విస్తరః కార్య స్తంభవేర్ వమడ్భిరంశ కె: 
చతుర్భిః కంఠవిస్తాశాత్ ee | 156 
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సార్ధభాగః సముల్పేధః కలశన్య తదర్గతః। 
విఖరన్య (తిభాణేన శుకనాసా విధీయకే॥ [57 

విసారాద్ గర్భృమానేన హీనావాపాంశతో భవేత్ | 

వీసారాధ న పాచేన గూరనేన _స్తదూర్థ గత ః॥ 158 

ద్వితీయ భూమికాతుల్య ఆద్యభూమే న ఊర్ల ర్గ తః | 
శాలా విసార తులా స్తు శూర నే ననాస్రు యా మతాః॥ 159 

వాలా నాగరికా శాప (గాహ(గాన విరాజితాః। 

య ఇమం కారయద్ధన్యః పాసౌదం న్వ_న్తీకం శుభమ్! 160 
తస్యాను జన్మళ్ఞాతీనాం న్ధ్త్ తి? భాజనం భవేత్ ॥ 

తా భూమిజ  (పాసాదములలో అష్ట కోణములు గలవి. 
స్య _స్పికము, వజస్వ_స్తీకము, హర్శ్యతలము, ఉదయాచలము, గంధ 

మాదనము, అను 5 కలను. అందు మొదటిది యగు న్్సస్త్కము 
యొక్క- లక్షణమును చెప్పుచున్నాడు, చతుర క (ప దేశమును 
కర్ణార్థ సూూ[ తముతో వృత్త త రేఖను గీయన లెను, అనగా 6 "రెట్లుగల 
సూశ్రముతో రచించవ లెను. అందు శాల 4 భాగములు చొప సున 
రెయును, కర్ణము 2 భాగముల చెప్పున 16ను మధ్య శిఖరమును 

రచించవ లెను. వేదీ బంధము 2 భాగములు దానిని క్ భాగములుగాచేనీ 
అందు కుంభము 2 భాగములు, ప_సన్తరము 14 భాగము, అంతర 
ప్మతము శ్ర భాగము, కవోతముల వరున 14 భాగము, జం 4 భాగ 

ములు, తలము కుంభము ఉచ్చాలము మొదలై న వానితో సహ, 
మొదటి అంతస్తు £ భాగములు నరండికతో నహ. విసారమును 
10 భాగములుచేని యెక్తును 12 భాగములు చేయవలెను. స్కంధము 
6 భాగముల విస్తారమును 6 శెట్లుగల సూ తముతో వేణుకోశమును 
రచించ లెను. మజీయు 12 భాగముల యెత్తును 20 భాగములుచేేసి 

రెండవ అంతస్తు 5 భాగములు, మూడవ అంతస్తు శ భాగములు, 

నాల్లన అంత స్తు 4 భాగములు, ఐదవ అంతస్తు 4! భాగములు 

చేయన లెను, 
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వేదిక 1 భాగము, ఘంట 1 భాగము, ఆ ఘంట యొత్తును 

కీ భాగములువేసి కంఠము యెత్తు 1 భాగము, గవ 1 భాగము? 

అండకము 1 భాగము, కర్పరము 1! భాగము అమలసారకముతో 
సహా. నీవు శక్ భాగములు, ఘంట యొక్క విసారము 6 భాగములు 

మోసీ కంఠవిసారము 4 భాగములు చేసి ఆయున కలశమును 13 భాగము 

యెక్తునను అందులో నగము విసారమును చేయవలెను, శిఖరములొ 
శివ భాగము ళుకనానను రచించన అను, విసోరమునుండిె గర్భ 

మానమునకు 8వ వంకు తగ్గించి గాని, నిసారమునకు పే వంతు 

యెక్క వచేనీగాని, విసారముతో సమానముగా గాని యిట్లు శూర 
నేన పన్ధతి తె విధములు కలను, మొవటిది పరక వంతు తకు; వ 

రెండవది. పాలికవంగు యెసు-వ. ఆపైన మొదటి దానితో 

సమానము అనగా పరకవంతు తగ్గించకుండా నమాధనుగా 

నుండవలెను. శాలలు $ నాగరపద్ధతితోను మక ర్మ గానములై న 
యలంకారములతో రచించవలెను, ఇట్లు రచించిళేని స్వస్తిక 
మగును, దీనిని రచించిన చారి సోదరులును జ్ఞాతులును లెస్సగా 

నీరినంపదలతో నుందురు, 

జర 

127. ప(జస ల సకము = మణియొత సదః 
ఖు 

నమరాంగణ 65వ అధ్యాయము. 

శ్లో, అతః పరం | సవకాామోా వ,జన6 నీక నంబి తమ్ 16 య రంల మలయ స్ర (డస్ట్. అరక అయ॥ 
పాసాదం లక్షణో పేతం శ కాది సురవల్లభమ్। 

పూర్వ కృ లక్షణో పే తే స్వస్తి సీకేనల మధ్య గే! 16! 

ఛే శృంగం (ప దాతవ్యం తీశ్హైాగం సుమనోరమ్! 

పురన్తాన్మండపం కుర్యాత్. సర్వలక్షణ నంయుతమ్॥ 16: 

తేంవకధితః నవమ్నుగ్ వ|జన( నీక నంబి తః। ఆల్బా థిక్ః సమ్యిగ్ న|జస్వ్య క సంజ్ఞ 
య ఇమం కారయద్ధ న్యః (సాసాదం సర్వకామదమ్! 16. 

సన్యాద్ భోగ్యః సుర న్వీణా మైందంచ పదవుళ్ను శే॥ 
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తా|| వ జనర _స్తీక లక్షణమును చెప్పుచున్నాడు. పూర్వము 

చెప్పబడిన స్వ_స్తికమునందు దలముల మధ్యనున్న భ్మ్యదమున శృంగ 

మును ముల్లువ లె నుండునట్లుగా ఠచించి ముందుమండపమును రచించిన 

యెడల వ్మజన్వ_న్తీకమగును, దీనిని రచించినవారు ఇం దపదమును 

బాందుదురు, 

128. హర్మ్యతలము . మజియొక పద్దతి 
నమరాంగణ 65వ అధ్యాయము, 

శో అథ హర్మ్యతెలం (బూమః (పాసాదం మండనం భువః॥ 165 

చతురశ్రీ, కృతే తేలే విసారాయా మతః నమే। 

కన్లార్థ స్ఫూతపాతేన తన్నిన్ వృత్తం నమాలిఖేత్ ॥ 166 
తద్ నత్తం విభేత్ శతం చతుః షస్థ్యా పదె_స్హతః। 

కర్తవ్యా విస్త రెణాసి న్న ఇాలాళ్చతుప్ప దాః॥ 167 

పల్లపి వృత్త సూ కేణ బాహ్యతో భ్మదకర్ణి ₹ే। 

క ర్ల ద్యాచ్యా విధాతవ్యా శాలాదిగతయ మధ్యతః॥ 168 

ది(భాగాయామ విస్తారా నలిలాంతర భూనీతౌె। 

పరివర్తృనతో ఒన్యోన్యం కోణాన్ కుర్యీతషోడళ॥ 169 

అష్టా న్వవీచది శ్ర్య్యవం మూానాః కర్టభిరన్వి తాః। 

గర్భోభి _త్రీశ స వేదీచ జంఘా (పథమ భూమికాః॥ 170 

క_్రర్తవ్యాః పూర్ణమానేన నర _స్టీకో తేన తద్విదా | 

ద్యాదశాంశో య ఉక్సేధో వింశ త్యా తత్ర భాజితః॥ “171 

సోఒ_తాష్టా వింశతి విధః కర్తవ్య _స్త తభూమికా। 

ద్వితీయా పంచభిత్భా గ: పదపాదోజ్జి తాః పృథక్ | 179 

అన్యాః స్యుర్యూమయః పంచ వేద్ కుర్యాత్. ద్విభాగికా | 
చత్మసో మంజరీః కుర్యాన్నాగ లె: కర్మ భిర్యు ఆ౪॥ 178 

చత్మనః పునరన్యాశ్చ యుకా। డావిడ కర్మభిః! 

ఘంటాన్క-౦ధన్య విసారో వేదికా కలకో చృయా॥ 174 
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శూరనేనః శుకాగాచ _స్తంభికా కూటభ_క్రయః। 

ఖాశ్చ పూరగవత్ "కా ర్యాః _పానాదన్యాన్య జానతా॥ 17! 

_పాసాదస్యాస్య క రాయ స్తథా కారయితాచయః! 

(పాప్నుతః శిరలోకంతె నిత్యానంద సుఖోదయమ్॥। 17 

తా! హర్భ్యతేల (పాసాదలక్షణమును చెప్పుచున్నాడు 

చతురశ (ప్రదేశమును కన్లార్థ సూతముతో గుండముగా గీయ 

వెను. దానిని 64 భాగములునేసి అందు ఒకొ-క్య- శాల ఉ భా? 

ముల చొప్పున రీియును ఆ శాల కిరువై పుల 2-2 భాగముల 

చొప్సున రథములు 16ను మధ్యశిఖరమును రచించవ లెను. కర్ణ ముల 

మార్పులుగా పనులు చేయవలెను, గర్భము గోడ "వేదిక, జంఘ, ఇ! 

మొదటి అంతస్తున న్య సికమునలె రచించవ లను, 19 భాగవ 

లుగా చెప్పబడిన యొత్తును 20 భాగములు చేయవలనసీనదని చెప్పి" 

దానిశే 28 భాగములుగాజేనీ అంతస్తులను రచించవ లెను. రెండ, 

అంత స్తున 5 భాగములు మూడవ అంత స్తున 4% భాగములు, నాల్ల 

అంత స్తున శక్తి భాగములు, ఐదవ అంత స్తున 41 భాగములు, ఆలు 

అంత స్తున 4 భాగములు, ఏడవ అంతస్తు శిక్లీ భాగములు, వేది 

9 భాగములు, వుంజరులు శ్రీను నాగరపద్ధతితో ను మజియొక నాలు? 

మంజరులు దావిడ పద్ధతితో ను, ఘంట, స్క-ం౦ధవిసారము, వేదః 

కలశము యెత్తు పూర్యమువ లెనే చేయవలను. శుకనాన ళూరసనే 

కద్గతితో' రచించవ'లెను. _న్తంభములు కూటములు శిఖరములు 9 

యన్నియును పూర్వమువ లెనే రచించవ'లను, ఈ హర్చ్య్యత 

(పాసాదనును రచించిన క_రృకారయితలకు నిత్యానందముగ ల నే 

లోక సాఖ్యమబ్బును, 

129. ఉదయాచలము = మణియొక పదితి 

సమరాంగణ 65వ అధ్యాయము, 

న్లో! అథాతః సం పవశ్ష్యూమి |పాసాదము దయాచలమ్ | 

చతుర శ్రీ కృతే శేతే భుజాకర్ణ సమే ళుఖే! 1 
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తతః కర్ణార్గ సూకేణ తస్మిన్ వృత్తం సమాలిఖేత్ | 
౬ ఢి 

వర్తులంకారయేత్ శ్లే|త మళీతి పదభాజితమ్॥ 178 
శాలాశ్వాష్రా విధాతవ్యాః పూ ర్యాదిషు చతువ్పదాః। 

పల్లవీ వృత్త సూ కేణ చావ్యాతో భ' దకర్ణి శే॥ 179 

ఎ హో? ర్ కు ర్యాచ్బాలాద్యయ స్వాంతః కోశానాం చ| తయం| తయమ్! 

ది(భాగాయాము విస్తార సలిలాంతర భూవీ తాః ॥ 180 

వవం కోణా విధాత వ్యా ఏంశతిశ్చతురు త్త శా। 

పరివర్తన మనోన్య మేపాం కుశ్వాద్ యథా కమమ్॥ 181 

వతత్సమ | పకా కేణ గర్భం భిత్తించ వేదికామ్: 
జంఘాంచ భూమిళిఖరం పూర్యవత్సరి కల్పయేత్ | 182 

అస్తాచ మంజరీ? కుక్వాద్ యుకానాగర కర్మణా! 

ర్ముదెశ్యర సవమూాయు కా సీరధారోప నోభి తాః! 188 

ఘుంటా కూూటాశ్చ రేఖాచ _స్తంభికా శూర నేనకః! 

శుకా గా స్కంథ విస్తార కలశేన సమన్వితః॥ 184 

న్య_స్తికోక్త విధా నేన విద న్యాదుదయో-చలమ్! 

దా్యాదశాంళోయ ఉక్సేథధో వింశ త్యాత| త భాజితః॥ 185 

స్యాత్సంచ। తిం శ తాభాజ్యో ద్యితీయా తత భూమి కా! 

పంచభాగా చ్చి తా కార్యా తతోఒన్యాః స _ప్తభూమయః॥ 186 

పదపాదోజ్జి తా భాగ ద్యయో యోసాతు వేదికా! 

ఘంటా కార్యా తదూ శ్వ చ సరగలక్షణ సంయు తా! 187 

(పాసాదం య స్తీ మం సమ్యగ్ భక్తిమాన్ కారయేన్నరః] 

శాశ(తం పదమాపవ్నోతి సద్కుప్పాపం సురె రపి॥ 188 

తా! ఉదయాచలము మొుక్క- లక్షణమును చెప్పుచున్నాడు. 

చతుర శ |పచేశమును కర్గ్యా స్యూతముచేత గుం|డముగా గీయ 

వలెను దానిని 80 భాగములువేసి తూర్పు మొదలగు కి దిశల 
యందును. ఒకొకాక్య- శౌల ఉ ఫెగముల చొప్పునను, మధ్యశిఖర 
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మును, రచించవ తను. శాలల "రెంటిమధ్య 2-2 భాగముల చొప్పు 

రి కర్ణ ములను రచించవ లెను. మొత్తము కీ అగును. వానికి జ 

మార్లములు కూడ కలిగయుండవ లెను. పె జెప్పిన కర్ణములు అనే 

విధములుగా రచించవచ్చును ఒశేతీరున నుండరాదు. మజియ 

గర్భము, గోడ, వేదిక, జంఘ్క అంత స్తు శిఖరము, అన్ని యు; 

పూర్యమువలెనే చేయనలెను, నాగర పద్ధతితో రి మంజరులన 

రచించ లెను. జలధారము శినుని తల-పైనుండి వచ్చుచున్న ట్లు రచిం- 

వలెను. ఘంట, కూటము, శిఖరము, స్తంభము, ఇవి ళూరనే 

పద్ధతితో నుండవశెను. శుకనాన స్యంధవిసారమున కలశముతొ 
సమానముగా నుంతన లను, సర_స్తికమున జెవ్పీన కొలతల [ప్రకార 

యుదయాచలమును రచించవ లను, 

12 భాగములుగా 'జెప్పబడిన దానిని £0 భాగములతో 

ఠచించినప్పుడు స స్తీకమగును. దానినే కిక భాగములువేసి 9 అం 
స్తులుగా రచించవ లెను. రెండవ అంత సును క్ భాగములు, మూడ 

అంత స్తు 4% భాగములు, నాల్లన అంతస్తు శీ భాగములు, ఐద 
అంత సు 4 భాగములు ఆణువ అంత స్తు 4 భాగములు ఏడ 

అంతస్తు * భాగములు ఎనిమిదవ అంతస్తు కిశ భాగముల 
తొమ్మిదవ అంతస్తు కి! భాగములు చేయవలెను, వేదిక 2 భా 
ములు చేయవ లెను, మొత్తము కిర్ భాగములగును. ఆపైన ఘం, 
మొదలై నవి శాస్ర ప్రకారము చేయవలెను, దీనిని ఉదయాచ 

మందురు. ఇట్టి పాసాదమును నిర్మించినవారు దేవతలకు గూ 
ఆలవిగాని దివ్యస్థానమును బొందుదురు. 

130. గంధమాదనము మణియొక పద్దతి 

సమరాంగణ రీరీవ అధ్యాయము, 

శో ఇదానీం (ప కమాయాతః; కధ్య లే గంధమాదన; । 

స(లక్షణ |పమాణాఢ్య శ్రీతిభి సూదయాచలే॥ 18 
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కుర్వీతమంజరీ రై? యుకా (దావిడక ర్భభిః। 

కూటాశ్చ మణికా; కార్యానానా కర్భభిః రస తాః॥ 190 

నైనెమ శూరగేనాఢ్యా పురో రేఖాతయం భవేత్ | 

శుకనాసాంచ ఘంటాం-చ న్యంధం శిఖరమేవచ॥ 191 

కూటాశ్చ్న _స్తంభికాకుంభం పూర్వవత్సరి కల్ప యేెత్ | 

య అక్రమం కారయేద్ధన్యః (పానాదం మండనం భువః 192 

ఏ ద్యాధరాధిపః శ్రీమాన్ న భవేన్నాత సంశయః । 

ఫోం కేచ వివిధాన్ భోగాన్ సురస్రీ భిళ్చ నేవ్యలే। 198 

"తా॥ పూ రము చెప్పబడిన ఉదయాచలమునకు (దావిడ 

కద్దతితో రి మంజరులును, మణిక పద్ధతితో కూటములును, ఈ 

కూటము లనేకవిధములుగాను, ళూరనేన పద్ధతితోను రచించవ 

లెను, ముందు కి వేఖలును, శుకనాన, ఘంట, నరాంధము, శిఖరము, 

కూటములు స్తంభములు, కుంభము ఇవి యన్నియును పూర్వను 

వలెనే చేయవలెను. ఇట్టి లక్షణములతో గంధమాదన (పాసాద 

మును నిర్చించినవారు సమస్త భోగభాగ్యముల ననుభవించుటయే 
rl) 

"కొక దివ్య, స్రీ సుఖముల నందుదురు. 

131. ఉదయ కలా స్కంధ ఖేవరేఖలు 
నముశాంగణ 65వ అధ్యాయము. 

EN ఉదయన్య విఖేచేన కేఖాయాః పంచవింశతిః। 

లతినాగర భొమానాం తాః కథ్యం లే యథాగమమ్॥ 194 

లతినాంస్యా దాగరంగ తే నాగశాణాం తు కూటకః। 

భూమిజానాం వ ధాత వ్యా సాంభారాః పురతో భువః॥ 195 

శిఖరం వ్యాస కరాభ్యాం తుల్యంస్యా దధ మో _త్రమమ్। 

భాజసీయ చతుక్యు క్ష వింశతి స్యా దనంతరమ్॥ 106 

ee wes భాగ రేఖాస్తావత్య ఈరిత;। 

సవ్యాసా శోభనా భ|చా సురూపా సువునోరమా। 197 
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శుభాచెవ తథా శొంతా కాబేరీచ సరస్వతీ! 

కీ రాచకర ఏరాచ కుముదా పది ఎనీ తథా॥ 108 

కనకా వికటావైవ రమ్యాచ రమణీ తథా! 

వసుంధరా తధాహంసీ విశౌఖానండినీతి-చ॥ 199 

జయాచ విజయాచె వ సుముఖాచ | వియాననా। 

ఇక్యే తాః కీ రి "తా రేఖాః సంఖ్య యా పం-చవింశ తిః॥ 200 

ఏతాః ళుళఫలాః సర్వాః కర్తుః కారయితు _న్లథా! 

చతుర శ చతుష్క-ంతు వృత్తాః స_ప్పస్తు పంచచ! 901 

అషహ్టాశ మేనము కం స్యాత్ [పాసాదా భూమిజా ఇమే॥ 

ఇతి సమరాంగణ సూతభారా పరనామ్ని వాస్తుశా స్తే 

భూమిజ (పాసాదాధథ్యా యోనామ పంచపస్టైత మోఒభ్యాయః॥ 

'తా॥ విస్తారమునుబట్టి నిఖరమును రచించుటలో 25 భేద 

ములు కలవు. విసోరముణో సమానము, ఒక పరక వంతు యెకుు-వ; 
విసారము కర్ణముల మధ్యకు, విసార కర్ణ ముల మధ్య లే భాగములు 

చేని & భాగములు చేయుట ఇట్లు. 25 భేదములు. వానిని శేఖ 

లందురు, సవ్యాన, శోధన, భద సురూప, సుమనోరవు శుభ, 

శాంత్క కౌరి, సరస్వతి, కోల కరవీర, కుముద, పద్మిని, కనకం 

వికట, రమ్య రమణి వసుంధర, హాంస్కీ విశాఖ, నందిని జయ, 

విజయ, సుముఖ, | వీయానన అను 2కను శేఖాచేనతల నావుములు. 

ఆప రాజిత పృ చ్చ 141వ సూూతమున 

శో సవ్యాసం వీరం కార్యం సకలః శిఖరో చ్చయః! 

వ్యాసన్య కర్ణ యోర్మ భ్య ద్విఘ్నుం వైవ |త్రిభిర్ల తాః॥ ] 

సూత్ర రెఖే చ్చి తా రేఖా సంఖ్యాయాం పంచవింశతి? 

నామాని కథయిష్యామి సవ్యాసా దేర్యధా కోమమ్॥ hr 

సవ్యానా శోభనాభ దా సురూపా సుమనోరమా! 

శుభావైవ తథా శాంతా కౌొబేరీళ నరన్వతీ॥ Ain 



6వ భాగము 1f7 

కోలాచకర విరాచ కుముడా పద్మాని తథా। 

కనకా వికటావైవ రమ్య్యాచ రమణీ తథా॥ 4 

వసుంధరా తథా హంనీ విశాఖా నందినీ తథా! 

జయాచ విజయాచైవ సుముఖాచ (వియాననా। ఫ్ 

ఇ ల్యే తాః కే రి తా లేఖాః సంఖ్యయా పంచవింశ తిః। 

ఉదయ భేదోద్భవాః ఖ్యాతాః సపాద కర్టమధ్యతః॥ ర్ 

కలాభేదోద్భవ రేఖలు చెప్పుచున్నాడు 

అపశాజిత పృచ్చ 141వ సూ, 

ఆ గ శ్లో! పంచఖండాడా ఖండన్భ్యా ఏకోన |తింశకావధి। 

ఖండచాశే కలాజేయా అంక వృద్ది కమేణతు॥॥ 7 
Ey యు 

వకద్వి,తి చతుఃపంచ షట్. నపాష క మోద్ద తొః। 
ఎలాంర్రి ౧ 

అనేన [కమయోగేన ఏకోన [తింశకావధి! శ్రీ 

పంచఖండే కలా శవ సంఖ్యయాదశకే పంచచ। 

ఏకోన |తింకో* పంచ (తింశదుత్తరం చతుః శతమ్! 9 

చం దకల్పా కలావతి కలధాతా చరుధిరా! 

నలిసీ మాలా కమలా దుందుభి ర్నన వేల్నికా! 10 

రత్నచూలా బృందారకా (తిశిఖానందా కౌముదీ! 

న యనాచకాచొ నృత్తా విళాలాలీి (ఛభమాల తా! శే 

మృగావ్నీ వ్వీవినీ శశీ కౌముదీ మంజరీ తథా! 

పూర్ణ రమ్యాచ మాహేం|దీ కీ రిపతాకా తత్స శే॥ 19 

తె ౧లోక్య విజయా వైన నామభిః పంచపింశతిః। 

కలా చేఖా? సమాఖ్యా తాః సరగకామ భల పదాః॥ 183 

తా పంచఖండములు మొదలు 29 ఖండముల వబకు ఖండ 

చారమున కలలు. నంఖ్యావ తది | కమముగా 12.3-45.6-7-5 ఇట్టు 

పెకి బోవుచు 29 వణకు పంచఖండ కలల సంఖ్య 15ను, 29 శెట్టు 

చేయగా శకి భాగములగును. ఆ రేఖలకు చం దకల్ప;ః కలావతి, 



కలథాత్క రుధిర, నలిసీనాల, కవుల, దుందుభి, వనవెల్లిక 
చూలు, బృందారక, (తశ ఖానంద, శెౌవముది నయన, చక్ర, ( 

విశాల, విభమ్క, లత, మృగాఖీ ద్వివిని నన్స కౌముది 

ఫూర్ణ రమ్య, మాహేండి, కీర్తిపతాక తై లోక్య విజరు 
95 నామము లేర్పడినవి _ ఇవి కలా రేఖలు, స్కంధ రేఖలను 

చున్నాడు. 

అపరాజిత 141వ సూ, 

శ్లో! దశధా మూలపృథుశకేే పడ్భాగః న్యంధ ఉచ్యశతే। 

పంచభానోఒథవా నస్యంధో భానో వామేచ దక్షిణే! 

షడ్ బాహ్యా దోషదః (వోక్సః పంభాధశ్చ నశన్య తే। 

షట్ పంచమధ్యతః స్క-ం ధే ఊర్థ (భాగోజినాంకి తే॥ 

విభ కి సూత కమతః నథాంధాః స్యుః పంఖవింన తిః! 

నామాన్యను [కమా తేషాం కథయే తవసాం! పతమ్॥ 

నమః శాంతః శుభః సామా గంధరగః శంక వర్గనః। 

కీ రి నందో మహాభోేగః సంభ మో దిశినాయక'ః। 

రుద తేజా న దాభ్యాసో జనానంద స్తథా (దక్ 8| 

యవ్ష్లోదక్షః శ్రీతిధరః న మాతః నంయుత _స్తథా॥ 

సెఖరశ్చ పజాపూర్ణ ః పర్వతశ్చ (పఘాతకః। 

చేతి భూవణశ్న్చెవ విజయానంద ఇత్యమిా॥! 

స్కం౦ధథా స్తూ నామతోోశ్లేయాః సంఖ్యా తాః పంచవింశతి: 

తా "దేవాలయము. యొక్క. [ప ్ననరముపై [ప 

10 భాగములు వేసి డానియొక- న;ంధము 6 భాగములుగా 

ర్ భాగములు చేయుటలో 5 భాగములకు తగ్గకుండా 6 భాగః 

హెొచ్చకుండా 925 భేదములు పూర్వము నిర్ణ యింపబడినవి, 

యొక్క- నామములు సమము శొంతము, శుభము, సౌమ్యము, 

ర్వము, శంఖవర్గనము, కీ రి నందము, మహాభోగము, సంభ 
దినీనాయకము, రుద తేజము, సదాభ్యాసనము, జనానం 



రివ భాగము 

ఆ దకము; యశ్షము, దక్షమ్ము శ్నీతిధరము, నమా తము, సంయు 

తము, జేఖరము |పజాపూర్ణము, పర్వతము (పఘాతము, ీఘాతి 

భూషణము, విజయానందను ఇట్లు న్మంధములయొక్క- 25 భేద 

ములు కలను, 

132, (దావిడ 1పాసాదములు = 25 భదములు 

విశ్వకర్మోవాచ ఫ్ 

అపరాజిత 174వ సూ, 

క్లో॥ ఇదాసీందా విదాన్ వ శే పాసాదాన్ నర్వ కామ దాన్ | 

వీళపం చక మిత్యు క్షం తలచ్చందా స్తు పంచ ఫా॥ 1 

ఐం|దోద్భవో రాజహాంసో నందనః సింహ పంజరః। 

(త్యం గాశ్చ తార వవోకాొ | దావిడా ఏకభూమికాః 9 

గరుడోవర్థమాసశే న్ శ్రీతరుః |పమదా (వీయః। 

నందిఘోవః సమాఖ్యా ఆః పంచాంగాశ్నేతి భూమికాః! కి 

నర _స్తికః శంకుక ర్లాఖ్యో గోవిందో నందివర్థనః। 

పృథ్విజయః ప తాకశ్చ సప్పాంగాః పంచభూమికాః॥ 4, 

న ర్యాంగః సర్వత భ్మదః నర్భసుందర నం|భమా। 

జనానందః శీతిధరో నవాంగాః న _ప్తభూమికాః॥ గ్ర 

పద సూ తో మహాపద్నః క్రైలాసో మేరునాయకః। 

చత్యారో వృ_త్తకా ఉకా (దాపీడాః పంచవింశతిః॥ 6 

ఛభ_కృం వేదా శకం చాన ఛ్మదం పొదంచ నిర్లతమ్! 

ఐం దోద్భనః పదంక ర ఉదకాంతర భూపీతః॥ u 

ఛచాగే ముఖఛ్మాదంచ రాజహంనశ్చ నామతః। 

భఛభ్మదోదయే నందనాఖ్యః కర్ణభ బేచ పంజరః॥ 8 

వీఖోర్టే కర్ణమానేన విభ కం పంచ భాగికమ్! 

సార్ధభాగ భవే జ్ఞంఘా సపాదః కరాటకోదయః॥ 9 

22] 



భు అలలు బుహొాళల్పవము. 

"వేద్పాదోన భాగా స్యాత్ ఘంటా వె సార్గభాగికా। 
ఊర కలశ మాఖ్యాతం క్ర _ర్తన్యం సర్యకావుదమ్! 1( 

తా॥ నాగరప పద్ధతితో జెప్పబడిన నామమనులతోనే (ద్రావిడ 
(పాసాదనులు కూడ గలను, అఫిఫ్టాన ఫే దములలో (దానిడ వజ్ర 
ములు చెప్పబడి జయున్న ని, 1 ఐందోద్భనము, ౨ రాజహంసనము., 

కి నందము, కీ సింహపంజరము. ఇవి (త్యంగములును 1 అంతస్తును 
కలిగియుండును. గరుడము, నర్ధమానము, శ్రీ తరువు, [ప్రమదా 
నీయము, నండిఘోవము, ఇవి పంచాంగమనులును కి అంత స్తులును 

కలిగియుండును, సన్తి నీకము, శంకుకర్ణ ము, గోవిందము, నందివర్ష 
నము, పృథివీజయము, పతాకము, బివి సపాంగములును ఈ అంశ 
స్తులును కలిగియుండును. నశాగంగము, సర్వ్యతోభ్ళాదము, సర్వ 
సుందరము, సం ఛమము, జనానందము, క్షి తిధరము, వ్రివి నవాంగము 

లును, ? అంత స్తులును కలిగియుండును, పద్మస్తూ తము, మహాప పద్భము; 

జే లానము, మెరునాయకము. ఇవి వృత్త తములును మొ _త్తము 25 భేద 

ములు చతుర్మశ్ర [వ దేశములను 4 ఛభాగనములుచేని మధ్య 2 భాగ 

నులు భ్మదమును, నిర్ణ్వమము శే భాగమును, కర్ణము 1 భాగము జల 
మార్షముతోను చేసి శేని ఐం|దోద్భవమగును, 

భ|దములో సగము ముఖభ దమును రచించి పూర్యను; 

వలెనే చేసినచో  శాజహంనసనమనగును, 'భ|దములు నిఖఘరములతో 

యుత్తుగా రచించిన యెడల నందనమశకును. కర్గను:ల యందును 

'భ|దముల యందును పంజరములను కల్పించినయడల సింహపంజర 

మగును. అధిష్థాన విసారము ఉభాగములును, (ప్స్తరముపెన కర 

మానముతో 5 భాగములునుచేసి జంఘ 14 భాగము, కూటను 
14 భాగము, వేదిక శీ భాగమును ఘంట 13 భాగమును, ఇట్లు 5 భాగ 
నులు సరిచేసి ఆపైన కలశమును సవించవ లెను, చా బె జెప్పి స 
నాలుగు |పాసాదములును ఒక్కొక అంత స్తు కలవి, 



రవ భాగము 101 

నో ఏకభూమాశ్చ చత్యొారో గరుడంచ తతః శృణు | 

పుడ్భాగశ్చ్చెన విసారో ఫాగః |పతిరథో భవేత్ | il 

లం ~ 1 దుం పం ఆ ఒర న్ా నిర్ణ మోాఒర్థం వార్యార్షయుక్. శవంపూర( పుకల్సి శమ 

గరుడాఖో నముఖభ|ైే నర్గమానః స ఉచ్యశే। 12 

భ|దోదమే శ్రీ తరుర్భ దకగ్గ పమదా|వీయః। 

యదా (పతిరథే భ|చం నందిఘోవః ఉచ్యశే॥ 13 
తలం కన షష బ్ ప్రొ స్వ కర్ణమా నేనో దయ డ్యాదశ భాజి ఫ్ర 

స పాదదగ్యంశ కాజంఘా కరాటం భాగడ(యోాన్న తమ్! 
వం - అం ఎ లక బా లర NS క పాద్ నద్య్యంశ కా జంఘా సార్టః కూట సమ్ముచ్చృయ | 14 

సవాత్ జంఘూం శకః కూటో వేదీ స్యాదర్గభాగికా। 

పాదోన దగ్యంశ కా కుంటా కర్తవ్యా శతి భూ చ్చృయాః॥ 15 

తా! విసారము 6 భాగములు చేని | పతిరథము 1 భాగమును 

CF 1 ల్ Pa బ్ గో వష ల అధ లీ నిర్హమము శ్రీ భాగమును జలమార్షముతి సహ చేని పూర్వము 

చెప్పిన ప్రకారము రచించుచు శి అంత స్తులుచేసిన యడల గరుడ 

మగును. గరుడ పాసాదమునకు ముఖభ్మ దమును రచిందిన యె 

నర్ధనూనమగును. భ్మదములను యొత్తుగా రచించి అన్నియును 

పూర్వ్యమువ లెనే రచించినచో శ్రీతరువమగును, 

ఛభ్మదముల యందు కర్ణములు రచించి మిగిలిన నన్ని యు 

మునుపటివలనే చేనిళేని (ప్రమదా పవియమగును. [పతిరథముల 

యందు భ్మదములను రచించి మిగిలినవన్నియును పూర్వమునలె 

రచించినవో నందిఘోవమగును. అధిస్టానమువైన కర్ణ మానము 

చేత యొత్తును 18 భాగములుచేసి జంఘ 24 భాగములు, కూటము 

9 భాగములు, మరల జంఫు 1% భాగములు కూటము 1కే భాగము, 

మూడవ జంఘ 13 భాగము, కూటము 1 భాగము, “వేదిక 

శే భాగము, ఘంట 1% భాగములు, ఇట్లు కి అంతస్తులు గలవి యని 

తెలియవ లను, 
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కో! విభ శే చాష్టధా ఛందే ద్విభాగః భద విస్తరః। 

భాగ భాగం రథ కర్రా” తత్తదర్థం స సిర్దతమ్! 16 

న్య_స్తి కశ్చ నమాఖ్యాతః శృంగకర్ణ స్తు భ్మదశే। 

గోవిందో ముఖ భ దేవు భదోదనంది వర్గనః॥ 1" 

దాదా _పుతిరథౌా భచె నభ వేత్ పృథివి జయః! 

వర్ణమానో యదా కర్ణః మక తాకః సర్వ కామదః 16 

ఫీత్రో లేర కర్ణమానేన పడ్వింశతి వి భాజితే। 

జంఘాసార్థ్మతయం కుర్యాత్. కూటం వై పాదయున్ | తయనమ్॥ 19 

తిభాగంచ పునర్హంఘా కూటం పద వివర్జి తమ్! 

సార ది(భాగా జంఘాచ కూటం పాదయుత ద్వయమ్! 9( 

ది(భాగంచ తథా జంఘా కూటం పాదోన దగ్యంశకమ్। 

జంఘాచ సార్ల భాగోక్తా కూటం భాగ నము చ్చితమ్! ల] 

అర్థ భాగా భచేచదీ ఘుంటా పాదోనదగ్యంశశకా। 

ఏవమా దిగుణో పేతా; క_ర్భవ్యాః పంచభూమికాః॥ ల 

తా! విసారమును 8 భాగములువేసి అందు భ దను 

ల భాగములును, రథము 1 భాగము, క రము 1 భాగముచేని నిర 

ముములు శ్రే భాగము చేయవను. భదనిర్లమము 1 భాగము 

చేయవ అను, అధిష్థానము పెన కర్ణమానముచేత 26 భాగముల 

చేసి జంఘ శిక్షే భాగములు, కూటము శి! భాగములు, రెండవ 

జంఘ 8 భాగములు, కూటము 2% భాగములు, మూడవ జంఘఫు 23 భా 

కూటము 2౫ భాగములు, నాల్లన జంఘ £ భాగములు, కూటమ 

14 భాగములు, ఐదవ జంఘు 1కే భాగములు, కూటము 1 భాగము 

వేదిక శే భాగము ఘంట 1 భాగములు, ఇట్లు నపాంగములతొ 

5 అంతస్తులుగా రచించవ లెను. దీనిని స(స్తికమని చెప్పుదురు. 

స(_స్తీకమున ఛభ]దములను రచించిన యెడల శంకుకర్ల మగును 

పై జెప్పిన దానినే ముఖభ|దమును కల్సించిశేని నోవిందమగును 
గోవిండ పాసాదము రయొక్క- భ| దమున జలనూర్లమును కల్సిం+ 
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నచో నందివర్గనమగును, భ|దమున 2-2 పతిరథములను రచించి 

శేని పృథివీజయమగును, పృథివిజయమునకు కర్ణములు నర్ధమాన 

ముగా రచించి చేని ప తాకమగును. 

న్లో! విభో దశధాఛం చే ద్యిఫాగో కర్లవి_స్తరః। 

పాద్యాస్ర్రయః | పతిర థా _స్త త్తదర్గం వినిర్భతమ్! 98 

మయ్యే భ్మదస్య కర్ణస్య [పరథాశ్చ్మత య్యస్త్రయః। 

ఉదకాంతర సంయుకాః క_ర్హవ్యాః సరగ కామచదాః॥ 94 

నర్యాంగః నమాఖ్యాతః (పభ బే సర్యభ్మ దకః। 

సుందరః క రభ బె స్యాద్ భ| దోదశేతు సం భమః॥ లెగ్ర 

భ్మదాణిచ (పతిరఖే జనానందః న ఉచ్యతే! 

క్లే చాప దలంకార్యం ద్వితీయం (రె తథా॥ 9గ్రి 

జేసే. యుగ్గ (పతిర ఖే కార్యా వై వర్ణమానకాః। 

వ్నీతిధర_స్తడానావు (పాసావః సురవల్ల భః॥ 97 

వీఠోన్టే ( కర్ణమానేన పంచ। తింశ త్పమ్ముచ్చితిః। 

ఆది జంఘా 'చతుర్భాగం పాదోనం కూట మ్యుచ్చితమ్! లర 

పాద హస్యా భ వేజ్ఞంఘా పాదోనం కూట మున్నతమ్! 

ఏవమాది కమయోగ భాగం కూటం తు స ప్రమమ్॥। 29 

అర్ధభాగం ఛ వేద్ వేదీ ఫఘుంటా భాగద్వ యోన్న తా; 

వవం విధం |పక_ర్హవ్యం నవాంగం స_ప్తభూమిక మ్॥ 80 

తా। చతురశ పచెశమును 10 భాగములుచేని అందు 

కర్ణము 2 భాగములు మధ్యభ' దమును 2 జాగములుచేసీ యీ రెంటి 

మధ్య ఖీ భాగము చొప్పున కి-కి పరథములను రచించవ లెను. 

జలమార్లములు కూడ చవేయవ లెను, అధిహ్రైానముపెన కర్ణ మానము 

చేత 85 ''భాగములుచేని అందు మొదటి జంఘ శ భాగములు, 

కూటము కి* భాగములు, రెండవ జంఘ కిళ్తే భాగములు, కూటము 

8ి! భాగములు, మూడవ జంఘ శి భాగములు కూటము 2 భాగ 

నులు, నాల్లవ జంఘు బక భాగములు, కూటము 21] భాగములు, 
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వదవ జంను 2 భొగములు, కూటము 1 భాగములు ఆణవ జంఘు 

14 భాగమ్కు కూటము 1: భాగము, వడవ జంఘఫఘ 1 భాగము, 

కరూటము 1 భోగము, ఆమెన వేదిక 3 భాగము, ఘంట 2 భాగములు 

కట్టు నవాంగములతో 7 అంత స్తులుగా రచించి లేని సర్వాంగ మగును, 

నె దానినే భ్యదములకు | పతిభ్యదములను రచించిన యెడల 

సరణోభ| దమమగును. కర్ణములయందుగూడ భ|దములను రచించి 

దేని సతగసుందరమగును, భద్రములయందు జలమార్షములు రచించిన 

యెడల నం! భమమగును,భదములను వాని (పక పతిరథనులు 

తచించినచో జనానందవుగును. కర్ణములయందు 6 దలములను చేసి 

[పరథముల యందు గూడ అటులే 8 దలములను రచించిన మిగిలిన 

"రండు (పతిరథములు వర్ణమానముగా రచించినచో క్షి తిధరమగును, 

న్లో అప్ట్రకోణాః పంచభూమా పద్మనామాచ కామదః। 

పంచభూమా ద్వ్యష్టదలా మహాపద్భ ఇతి స్మృతః త 

చతుర్యింశతి భిర్య్యృృత్తః కైలానః స_ప్పభూమిక | 

ద్వా! తింశద్భిర్ల వె ర్య ఎలో సభ వెన్నేరు నాయక :॥ By) 

ఘుంటా కలశశో భాభ్యాన్ ళుకనాస్మాగ నంయుతాన్ | 

చి తకూటాన్వి తాన్ కుర్యాత్ [పాసాడాన్ నసర్వకామదాన్ రికి 

కూటాం త్చౌాథ (పవత్ష్యూమి _ావిడక ర్మ చర్చి తాన్ | 

తదను |క్రోమయు కీచ కథయేతవ సాం్యపతమ్! 94, 

* పంచభాగాః పృథుః కాట ఉచ్చ యే స_ప్తభాగికః। 

వేదీ బంధ| తయం కార్యం (తిసంఘాటమింతి స్ట బ్రతమ్॥ విగ్ర 

వేదీ ఘంటాద్య యో రూరన్లే్య ది(నంఘాటాభిధః స్ట లేకి! 

వక -ేదీబంధ కోన్ట నేది ఘంటాద్వ్సలంకృతః 86 

ఏక నంఘాట సంజ్ఞ" ఒయం క_రృవ్యః నరగకామదః। 

దిగభాగం సార్లభాగం చ భాగికం చార్గభాగికమ॥ వ్ 
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(తినంఘాట ఇతి [పోక శ్చార్గభాగాశ్చ -వేదికాః! 

ద్విభాగ కో చ్చి తాః కూటా; క_రృ ద్యానానికొద్భువాః॥ రి 

కర్తవ్య ఏక నంఘాటో ద్వినంఘాట _నఫోచ్య త్! 

తిగంఘాట స్తు కర్తవ్యో "వేప ఘంటా తనూర్థ్థతః॥ 89 

సంఘా శే గుథ మే కుర్యా న్నక రా స్వికృ తాననాన్ | 

ద్వితీయ కొాటపాలాంశ్చ కంఠ కాంళ్చ తృలతీయశే। 40 

వేదీ ఘంటా తమా న్ల్వైతు కార్యా పూర్వగురైర్యుతా। 

ఏవం విధం (పక_ర్పవ్యం సృ_-ంధమానా ద్వినిర్ల తమ్! 41 

ఇతి సూ తనందాన గుణకీ ర్చి (వకాశ పోక శ్రీ భువవ చేవా 

చారో కా పరాజిత పృచ్చాయాం ద్రావిడ పాసాదలక్షణాధి 

కారో నామ చతుః న్రత్యుత్తర శతతమమ్ సూ తమ్, 

తా! మొదట గుం|డముగా నుండి ఎనిమిది కోణములును 

స్ అంత స్తులును కలది పద్శ_పానాచమగునా, పదునాజు కోణము 

లును 5 అంతస్తులును కలది మహాపద్మవుగును, _గురడముగా 

నుండి 24 కోణములును ? అంత స్తులును కలిగియుంజె నేని కెలాన 

మగును. ముప్పది రెండు కోేణాములును గుం డమును గలిగి 7 అంత 

స్తులతో నుండెచేని మేరునాయకమగును. ఖుంటు కలశము, ముందు 

శుకనాన, చితములై న కరూటములును, కలిగియుండవ కను, దానిడ 

పద్ధతితో" కూటములు నిర్మించుట యెట్లనిన కూటముమొక్క విస్తా 

రము 5 భాగములు, ఎత్తు 7 భాగములు వేదీబంధములు మూడు 

వేయవలెను. ఇట్లు చెసిన దానిని (తిసంఘాటమందును. వేదిక, 

ఘంట, ఏీనిపెన కెండు వేదికలు చెయవ లెను. 

దీనిని డి(సంఘాటమందురు. ఒక్క "వేడిబంధముపైన వేది 

ఫఘంటచేయవ లెను. వీనిని వకనంఘాటమందురు. 2 భఖాగములును, 

13 ఛాగమును, 1 భాగమున శ్రే భాగమును ఇట్లు (తిసంఘాట 

మందురు. వేదిక శ్రే భాగమూ కూటములు 2 భాగముల యెత్తు, 

నానీకమునుండి చేయవలెను. వకనంఘాటను, డ్విసంఘాటము, 
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తినంఘూటము, ఆపైన వేదియును ఘంటయును రచించవ లన 
మొదటి వేదీబంధమున వికృతమైన ముఖములు గల మకరములన 

"రెండవ వేదీబంధమున కోటపాలకులను, మూడవ వేదీబంధవు 

కంఠములను రచించి ఆపైన వేదికయును ఘుంటయును కల్పించవ ల 
ఇట్లు స్కృ-ంధమునుండి సిర్తమములగు నట్లు రచించవ లను. ఇది (దావి 

[పొసాదములు, (అనుబంధము 57వ పటము చూడుకు 

133. వరాట(పాసాదములు 25 భేదములు 

విశ్వకర్మోవాచ వ్ 

అపరాజిత 175వ సూ. 

శ్లో! |పాసాదాన్ నం పవమ్యామి వరాటాన్యయజానథ। 
నసామవాడ [(పమాణంచ సంధ్ధానా న్నాన లక్షణమ్! 

వరాటః పువ్పక్న్చెవ శ్రీ పుంజళ్ళ తృతీయకః। 

సర్వతో భడనామాచ సింహో వై నింహభ దకః॥ 

కర్ణి వారశ్చ కుముదో వర్ధమానః (శ్రీవత్సకః। 
పుండరీక: సునాభశ్చ "వేణుక్ః సింహ పంజరః॥ 

నంద్యావ_ర్తశ్శ పుణ్యాఖ్యః ప తొకోనందన థా! 
శీతిలకో మహాకాంతః సుందర శ్బారు వర్ధనః! 

కొరిబలః కిరణ నైన మహాపద్భ సభా పరః। 

పంచవింశతి రాఖ్యాతాః |ప్రాసాదాః సర్వకావుదాః॥ 

చతుర'శ్రీ, కృతే తేలే వకభాగ విభాజితే। 
చతుః _స్రంభసమాయు క్త మేక ద్యారేణ భూనీతమ్॥! 

తేరే భాగోదయం _స్తంభం రథభూవలకాంతరమ్! 

ఆదిభూశ్యుదయా నేన వీఠబంధం (పకల్పయిత్ | 

కర్తవ్యా త్మత్ర ఛాద్యోన్ట్వే ఫఘంటామండారపు స్పృవత్ | 
న రాటశ్చ నమాఖ్యాతః క_ర్భవ్యః సర్వై వలే! 
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తా॥ వరాట | పాసాదముల యొక్క- లక్షణములను చెప్పు 

చున్నాడు, అందు వరాటము, పుష్పుక ము, శీ పుంజము, సర్వతో 

భ్మదము, నసీంహము,నీంహభ్య దకము, కోర్లీ కారము, కుముదము, వర్ణ 

మానము, శ్రీనత్సము, పుంకరీకము, సునాభము, వేణుకము, 

వింహ పంజరము, నంధ్యావర్తము, పుణ్యాఖ్యము, పతాకము నంద 

నము, శ్రీతిలకము, మహాకాంతము, సుందరము, చారువర్గనము, 

కంబలము, కిరణము, నుహాపగ్గ్శము, అను £5 పురులు గలవు. 

ఆయా లక్షణములను చెప్పుచున్నాడు. చతుర్మశ [ప బేశమును 

ఒక్క శు భాగముచేనసీ నాలుగు మూలల 4 స్తంభములను, ఒక్కొ-ళు 

ద్యారమును 'చేయవ లను. సంభము యెత్తు అటులే 1 భాగము 

చేయవలెను. రథము, భూమి, వలకము ఇట్లు స్తంభమును విభ 

జించవ లెను. మొదటి అంతస్తులో సగము యెత్తున వీఠ బంధమును 

రచించన లెను, క ప్వ్పుాయొక్కం- పై (వ దేశమున సుంట మందార 

పుష్పమువ ౩ నెడల్పుగా రచించవలెను. ఒకశు అంతస్తు దీనిని 

వరాట మందురు, 

అపరాజిత 106వ సూ, 

శ్లా! భూమిజాభూమికాకమై ర్థంఘాహీనైశ్చ భూమికై:ః | 

శృంగ శృంగ యు తాః కార్యా బహుశ్చంగ నమాకులాః ॥ 80 

కళ్ల పతిరఖే చైవ భ్యదే చ పతిభదశే | 

మందారపు ష్చెకా ఫఘుంటా వరాటాః శుభలక్షణాః | 81 

తా! భూమిక కోనుములతో జంఫఘ తక్కువగాను, కూటము 

'యెకు్కు- వ గాను, శృంగమున వృంగ ములును, బసహాు శృంగములును, 

కర్ణము (పతిరధము భ|దము మొదలగు అన్నిటియందు ఘంట 

మందార పుపష్పమువలె యెత్తు తక్కువగా నుంజెనేవి వరాట 

23] 



178 భారతీయ మహాశిల్పము 

న్లో॥ చతుశే భాజితే ఛంబే ద్విభానో భ|దవి_స్తరః | 

నిర్లతః పాదపాటబేన నర్వథ్మ_దేపస్యయం విధిః ॥ 9 

కళే భ|చేము ఘంటాచ రూపే మందార పుహ్పవత్ । 

మధాోస్ట్వైచ బృహద్ద్హృంటా పుహ్పకోనామ నామతః | 10 

తా॥ చతుర్మశ |పదేశమును 4 భాగములుచేసి అందు 

భ|దము 2 భాగములు నిర్షమము వ భాగముచేని కర్ణముసందును, 

భ| దమునందును, మధ్యశిఖరమునను, మందార. పుష్పములన ల 

ఘంటలను రచించి ఆయెన కలశముల నుంచిన యొడల సపువ్పుక 

మగును. ఓఒకం- కే అంతస్తు... 

శ్లో॥ చతుః పుష్పక నంఘాట ఊ స్ట్వైనుంటాతు పంచమి | 

శీ పుంజో=౬ సౌ నమాఖ్యాతః క_ర్తవ్యః సర(దైనతే | 11 

శా॥ వేదీ బంధమున 4 పుష్పములును, ఆపైన ఘంట 

గొప్పదియును మొత్తము 5 మందార పుష్పములవలె రచించిన 

యెడల శ్రీ పుంజమగును_ ఒక్క కే అంతస్తు... 

న్లో అథస్తాదష్ట సంఘాటం పునః కుర్యా త్త దూర్గ్వతః 

తృతీయాతు తదూ న్లే రచ ఘంటామందార పువ్పవత్ ॥ 1 

పాద హస్యోర్ల & భూమోక్ల్చ రసాః స్కంధోదిశొ అధః | 

సర్భ్యతోభ[ద ఆఖ్యాతః కర వ్యః సర్వై వలే | 18 

తా! దిగున 8 వేదీ బంధములును, ఆపెన మరల రి యును. 

మూడవ వరున 5 యును, ఆపెన ఘంట మందార పుహ్పమువ లెను 

చవేయవ అను. (ప ్సస్తరము పెన 10 భాగములు స్యంధము 6 భాగ 

ముణు, ఇట్లు (క్రమముగ తగ్గవ లెను, సర్వతో భ్మదమగును, 

వో ఆజ్ గ్ అ అ లి న్ | శేతాన్టేచ భవేద్భ[దం భా ర కర్లవిస్తురః | 

కన్లార్భన్య పమా గోన కర్తవ్యో భద నిర్హవముః ॥ 14 
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పంచఫానో భ వేద్దర్ణ కృ త్వార శ్చార్ధ పంచమాః | 

కర్ణే _దెచ కూటాని సర్వ్యభ దాణి కారయేత్ ॥ 15 

ఏక భూ మ్య్యూర్థ ( ఘుంటాంచ కుర్యా న్మందార పువ్వువత్ | 

నింహనామా సమాఖ్యాతః | పానాదః పార్వతీ సుఖుః | 16 

తా॥ విసారములో సగము భ్మ దమును, భ[దములో నగము 

క ర్ణనును, కర్లములో సగము భ|దముయొక్క- నిర్ణ్వమమును చెయ 

వ లెను, గర్భము ర్ భాగములు, అందు భ దము ల భాగములు, 

కర్లము 1 భాగము. ఇట్లు నలువైపుల రచించవ లెను, ఒక్క కు 

అంతస్తు గా చేని ఆయున ఘంట మందార పుష్పమువ లె రచించవ లెను, 

ద్నిని సింహ పాసాద మందురు 

శ్లో! పతిభ దే సింహాభ[దో భజే ద్విద్విజలాంతరమ్ | 

కర్ణి కారో ఒథ కుముదః కచ్చేత దూ పశేతధా | 17 

తా! సింహ పాసాదము నందలి భ|దములకు (పతీ భ|దము 

లను రచించిన యెడల సింహభ్యదమగును. భ|దమున 22 జల 

మార్లములను రచించి రెని కర్టికార మగును. కర్ణముల యందుగూడ 

జలమార్లములను రచించినచో క్రమువమగును. ఈ యెనిమిదియును 

ఒక్ ఫా అంతస్తుగల చేచాలయములని తెలియవ లను. 

శ్లో! చతుర[నం నమం శ్నేతం శతమూల విభాజితమ్ | 

ద్వి భాగః కర్ణవిసాలో భ్మాదం భాగ|తయం భవేత్ ॥ 18 

భ_ాశ్టేచ _పతిస్థాన ముభయోశ్వా మదక్షయోః | 

భాగపాదేనని పూ-సో భే |పతిరణేథశా ॥ 19 

కరే |పతిరభే సర్వ భడాణి తీణి |తీణిచ 

వలభీ తి తయం భే ఫఘుంటా మందార పుహ్పవత్ | 90 

వరమాన సచదానాను క రృవ్యః సనంళావముదః | 
థి అం — యి 
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తా! చతుర శ (ప బెశమును 10 భాగములుచేని కర్ణమ. 

2 భాగములు, భ్యదము కి భాగములు (పతి రథము 1+ భాగము 

చేసీ భో దమునకును (పతి రథమునకును ఫే. భాగము 1 ర్ల్షమను 

చేయవలెను. లేదా కర్ణ మునకును (పతి రథమునకును శే భాగమున 

భదమునకు, శ భాగమును, నిర్లమమును చేయవలెను. భ్యాదమునక 

వలభి మూడువరోన లుండవ అను. భ|దముపెన ఘంట మందార 

పుష్పమువన లె నుండవ లెను, కి అంతస్తులతో రచించి లేని వర్థమా; 
మగును... 

నో భే వార్యంత శే చచేత్ శ్రీ వత్సః స తదోచ్యతే 1) ల 

తా॥ వర్ధమానము దెమొక్క- భదమున చెండు వైపుల. ౬౭ 

మార్షములను రచించి శేని శ్రీ వత్సమగును_ 

త్థో యథాభ చే తథాక సై పుండరీ కశ్చునావుత; | 

"తా॥ భ్యృదములయం దుంచినట్లు కర్ణములయందును జలమా 

రము లుంచిశేని పుండరీక మగును 

శ్లో! తథా రూపం (పతిరభే సునాఖో నామ ఉచ్యతే | ల 

"తా॥ (పతి రభములయందు గూడ జలమార్లములను కల్పించి 

నవో సునాభ మ/సను 

ల్లో కర్ణ తుల్యః (పతిరథ క్పృతుర్భాగంచ భ దకమ్ | 

పంచభూమి నమాయుకో వేణుకోనావము శోభనః ॥ వ 

"తా॥ చతుర్మశ (ప దేశమును 12 భాగములు చేని భో వమ 

ఓ భాగములు, కోర్లము 2 భాగములు, (పతిరథము 2 భాగములు 

చేసి 5 అంతస్తులుగా రచించి లేని చేణుక మగును 

శా కర్ణం (పతిరథం భదం చతుర్మశం |పకల్పయేత్ | 

భ్మదంచ కర్ణి కాయు క్షం నభవేత్ నింహపంజరః ॥ 94 

తా॥ కర్ణము, |పతిరథభము, భ|దము, కవి నలుచదరముగా 
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శ 

రచించి భ| దమున కిరువెపుల కర్టికలను క ల్పీంచినయడల సీంవా 

పంజరమగును--- ఇదియును 5 అంతస్తులే-__ 

నో ది(ది( వార్యంతరం భో నంద్యావ_్తశ్చ నామతః | 

యథాభ దే తథాకన్లే పూర్ణాక్షోనామ నావుతః ॥ ఖర 

"తా॥ ప జెప్పిన నింహ పంజరము నందలి భ|దమున జల 

మార్షము లుంచిన-వో నంద్యావ_ర్త మగును భ్మద్రమునకును 

కర్ణమునకును రెండువైపుల జలమార్లములను కల్పించిన యెడల 

పూర్తాక్షమగును, 

నో కళ్థాత్యక్వఒనుగే దద్యాత్ పతాకో నామశళోభనః | 
oe) టిం బుజాన 

రథే పతిరభే క్లే భవేన్నందన ఉిత్తమః | 26 

తా॥ సె చెప్పిన జలవమార్షములు భ| దమునకును (సతి రథము 

నకును మ్యాతమే రెండు వె పులచేసి కర్ణమునకు జలమార్లము 

"లేకుండ నుంచిన యొడల పతాకమగును, 

లేక భ|దము [పతి రథము కర్ణము ఈ మూడింటికిని అురు 

వెపుల జలమార్షము లుంచి నేని నందనమగును. 

శ్లో॥ చతుర్షశ ఏిభశ్కేచ ద్విభాగః కర్ణవిన్తరః | 

భ వేత్తద్ద్యిగుణం భ్మదం నిర్ణమశ్చార్గ భాగిక్షః ॥ 97 

భదకర్లక యార్మభ్య జ్యాద్యా _పతిరధా తథా | 

సిర్షతం చార్ల భాగాన సార్గభాగస్తు నిస్తరః | 21] 

స్పభూమిశ్చ క_ర్తవ్యః స శ్రీతిలక నావుకః | 

భే వార్యంతరం చచ వుహాకాంతః న ఉచ్యతే || ల! 

తా॥ చతుర్మశ [కు బేశమును 14 భాగములుచేసి కర్ణమ 

9 భాగములు, భదము & భాగములు, |పతిరథము 14 భాగన 

చొప్పునను, ఇట్లు భ|దకర్లములమధ్య 2.2 (పతిరథములున్కు భ్ 

(పతిరథములయొక్క- నిర్లమములు శ భాగమును చేయవలెన 
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7 అంతస్తులు చేయవలెను, దీనిని శ్రీతిలక వుందురు. మజీయు 

'భ| దముౌమొక్క- జలమార్లములు రెండువైపుల నుండవ'బెను.. దీనిని 

మవోకాంత మందురు. 

(అనుబంధము 58న పటము చూడుడు) 

థో॥ కదోదకె ః సుందరః స్యాత్ (పరఖే చారువర్గనః | 
౧౧ గిం ౬. థి 

టీ దము | పతిభ, దంచ భ వేత్సవముల సంజ్లకః | 80 
భర ల © Re భ్ గాయిల గంస్ల్ 

తా॥ భ్మదములయం డుంచినళ్లై కర్ణముల యందును జల 

నూర్లముల నుంచి లేని సుందరమగును. [పతి రథములయందు గూడ 

జలవమాక్షములు కల్పించినచో చారువర్థన మగును, పై జెవ్పీన 

భ|దములకు (పతీభదములను రచించిన యెడల కవములమగును, 

క్లో త తోదకాంత రే ఊచ కిరణో నానునామతః | 

సప్తభూమాశ్న కర్తన్వ్యాః (పాసాడాః సుషపాలన్ష ణా? | తి] 
ద Wl) dD { 

తా॥ భ|దములకునా, కర్గములకును, (పతిరథములకును, జల 

సనూర్షములను రచించి కని కిరణమగును. 
శ డి a ఉర BO ఛం ేఒష్రాదశ ధాభ్తై ద్వి భాగ: క ర్లవ్ స్తరః | 

ఒం శ వ కన? దా 9 సాబో నదగ్యంశః _్రురథః సార్ధం స్యాత్త్మతచానుగమి | లి 

బాలపంజరః నపాదో భ| దం స్యాత్చం చ భాగికమ్ | 

భాగానవుఖే కర్ణి శేచ చేడాంశం ముఖభదకమ్ | కిరి 

నవభూమాశ్చ క _ర్రవ్యా ఘంటా మలదార పుష్పువత్ | 

కుకాగయు _కృశ్చ్ మహాపద్నః స్యాత్ సరగకామదః |] రశ 

తా చతుర శ్ర (ప చెళమును 18 భఛాగములుచేని అందు 

కర్ణము ఏ భాగములు (పతిరథము 13 భాగములు, వాని తరువాత 

(కతి రథములు 1కి భాగము, వాలపంజరము 1₹ భాగము, భ|దము 

5 భాగములు చేయవలెను. లేక 15 భాగము చెప్పిన కర్ణిక 2 భాగ 
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ములు వేసీ భ| దము 4 భాగముకూడ చేయవచ్చును, ఇట్లు ౪ అంతస్తు 

సును ఆపెన ఘంట మందార పుష్పమువలెను, శుకనానతోను 

చించిన యెడల మహాపద్భ మగును, 

ఎమ రాజిత 175వ సూ. 

వో | _స్తంభాద్యాశ్నెవ గ ర్భాద్యాః వాదా! స్యాతకర్శ మూనత; | 

చతుర్వింశతి భీ శష్చారె రేఖాఖిశ్చవరాటకా। || వ 

వరాకు దావిడె చవ ఘుంటాంత ఉదయః స్మృతః | 

పోకాశ్చ వివిధశ్ళృం దాః (పయుకా వాస్తు వేదిభీః | 86 

కర్ణమానోదయం సర్వం ఘంటాం తం చ్మపకల్పయెత్ | 

దశభాగనోదయం కృత్యా విభ బే త్త దనంతరమ్ ॥ ప్రి 

ద్వి భాగాచ భ వేజ్జంధూ ద్విగుణః కూటకోదయః | 

చతుర్భాగోదయా ఘంటా విభాగో హక భూమికే | రి 

'తా॥ | పాసాదములయొక ,- యొత్తును నిర్ణయించునప్పుడు. 

వరాటజాతికిగాని _దావిడ జాతికి గాని అధిప్లానము “మొదలుకొని 

ఘంటమయొక్యా పె భాగమువణకు కర్రమానమునుండి భాగములసి 

'జలియన అను, _సృంభము మొదలునుండి యొనను "లేక గర్భము 

మొదలునుండి యెనను ఫఘుంటాంతమువరకు 24 చారగ్లల శేఖతో 

10 భాగములు చేయవలను. జంఫఘు ? భాగములు, కూటము 4 భాగ 

ములు సుంట 4 భాగములు, ఇది ఒక్క అంతసు“ల "దేవాలయము, 

అప > లే రట టాం న్లో! ద్య్యషభాగోదయం కృత్యా విభ జే త్త దనంతరమ్ | 

ద్వి భెౌగాచ భ వెజ్జంఘా ద్విగుణః కూటవోదయః ॥ 89 

ఏక భాగా భ వేజ్జంఘా తిభాగం కూటమున్నతమ్ | 

జంఘార్థం సార్ధద్యయా ౦శం కూటం ఘంటా చ్మత్యంశీకా 1 40 



184 భారతీయ మహాశిల్పము 

'తా॥ కర్లమానముచేత యెతును 16 భాగములుచేసి జంఘ 

9 భాగములు కూటము 4. భాగములు శెండవజంఘ 1 భాగము 

కూటము కి భాగములు మూడవ జంఘ % భాగము కూటము 

2% భాగము ఘంట కి భాగములు, ఇది మూడంతస్తుల దేవాలయము. 

శో వింశద్యంవోదయం కృత్వా విభ జేత్తు దనంతరమ్ | 

ది భా గాచ భ వేజ్జంఘా ది(గుణః కూటకోదయః ॥ 41 

సార్ధజంఘా | తిభిః కూటం జం ఘు కాసార్థ్గదగ్యంశకమ్ 

అర్లం జంఘా దర్ధ్వంశ కూటం పది కాసార్థ భాగికమ్ | 42 

శేపాంకంచ త భాఘుంటాం కుర్యాన్మం దార పువ్పవత్ | 

పంచభూవమ ఇతి ఖ్యాతః కరృవ్యః సర్భకామదః | 43 

తా కర్ల్హ మానము వేత యెత్తును 20 భాగములు చేసీ మొదటి 

జంఘు 8 భాగములు కూటము 4 భాగముల శెండవ జంఘ శేశ్తే 

భాగము, కూటము శకి భాగముబు, మూడవజంఘ 1 భాగము, 

కూటము 234 భాగములు, నాల్లవజంభు శ భాగము, కూటము ఏ2భాగ 

ములు, అయిదవజంఘ 1 భాగము, కూటము 1కే భాగము ఆ-పెన 

ఘంట 1% భాగముల మొత్తము 20 భాగములు 5 అంతస్తులతో 

రచం-చవ ఆను, 

న్లో (తిచత్యా రింశ ద్భాజిగే కధ్య లే సప,భూమితః | 

(త్యం శొజంఘా స పకూటం (త్యం శా జంఘాచ మట్ తతః | 44 

జంఘాదగ్యం శాః పంచకూటం జ్య్యౌజంఘా -వదకూటకః | 

సార్థంజంఘా తిభికూటం జం ఇుకాంశా ద్యికూటక మ్ 1 45 

అరం జంఘా భాగకూటం ఘంటా భాగదర్ యోన్న తొ | 

ఇతీళ్ధం న_ప్రభూమశ్చ కర్తవ్యః సర్వకామదః | 46 

తా॥ కర్లమానములచేత 4కి భాగముల యొత్తును చేని మొదటి 

జంఫఘ లి భాగములు కూటము 7 భాగములు శెండవజంఘ కి భాగ 
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ములు కూటము 6 భాగములు మూడవజంఘ 9 భాగములు, 

కూటము 5 భాగములు, నొల్ల వజంను 9 భాగములు కూటము 4 

భాగములు, ఐదవజంను కే భాగము, కూటము 1 భాగము ఆెన 

ఫఘుంట 2 భాగములు. ఇట్లు 7 అంతస్తులు రచించవ లెను, 

వో x = వ ౧ వివబేన క కా 0 ఏక ప ష్యుదయం కృత్యా విభజన్నవ భూమిక మె | 

చేదాజంఘాణాఫ్థ్ట కరాటం వేదాజంఘాశ( కరాటకమ్ ॥ 47 

(త్యంళా జంఘా చసణో హాటం (తిజంఘా పంచకూటకమ్ | 

డాగజంఘాకూటక ౦ వదా ఊా్యజంఘాకూటకం ;తయః ॥ 48 

సార్థాజంఘా సార్హద్వయం భాగంజంఘా ద్యిహాటకమ్ 
యు 

జంఘార్థం కాటకోభాగో భుంటాస్యాక్సార్థ భాగికా | 49 

త ఆషా ను ను Nn గ ర (2 
వ రాటకి పుష్పక శన శీపు ౪ స్పర్యతో భః | 

వ తేకూళుః సమావృ తాః కర్త వ్యాః సర్వకామదాః f 50 

ఇది సూద సంతాన గుణకీర్హి (పాశ పోశె శ్రీభవన 

చేవాచార్యోకా పరాజిత పృచ్బాయాం వరాతి |పాసాదలక్షణాధి 

కారో నామ పంచ స _ప్తత్యుత్తుర నతతమమ్ సూ తమ్ -_ 

తా కర్ల్ణమానముచేత యొత్తును 61 భాగములు చేసి మొదటి 

జంఫఘ 4 భాగములు, కూటము రి భాగములు, రండ వజంఘు 4 భాగ 

ములు కూటము 7 భాగములు మూడనజంభఘు 8 భాగములు, 

కూటము 6 భాగములు, నా'బ్లవజంఘ ఏ భాగములు కూటము 

ర భాగములు, వదవజంఘ 2 భాగములు, కూటము 4 ఫాగములు 

ఆజవజంఘు 2 భాగములు కూటము తీ భాగములు, ఏడవజంఘు 

14 భాగము, కూటము 23 భాగములు ఎనిమిదవ జంఘ 1 భాగము, 

కూటము, 2 భాగములు, తొమ్మిదవజంఘు శే భాగము కూటము 
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1 భాగము, ఆపిన ఘంట క్రో భాగము చేయవలెను. ఇ! 

తొమ్మిది అంతస్తుల చేవాలయము ఇందులో వరాటము, పుష్పకము, 

శ్రీ హంజము, సర్యత భవము, ఈనాలుగ్సు (వొనాదముల దమొక్ 1- 

కూటములు [కవముముగా వృద్ధియై 25 భేదము లేర్పడినవి. 

బది శ్రీ మద్విశ్టక ర్శనంశ మూలర్షి పంచకమధ్య మాహాభూనస 

గో|త పవ్మితు  సగర్జాచ్చమాం బా వేంకట శివార్య పాత, 

లశ్ర్యూం బా కోట యనుధీమణి ఫుత్ర, శ్రీ మగ్రాయ[ తీ విరా 

డిశ్వక ర్మ సర్మపసాద జనిత కవితా సుధారస పాత, పద 

వాక్య (వమాణనిధాస, విమర్శ కా వార్య, శిల్పక ళా కోవిద, 

సర్యతంత సర్థతం త, స్థపతి, తిలకాది బిరుద విరాజ 

మాన సు బహ్మణ్యా భీథాన విరచిత నానావాస్తు శిల్వా 

గమశా,స్తు పరిలీలనాత్మ కాం[ధ తాత్పర్య నహిత 

భారతీయ మహాశిల్బమునందు మేరు కైలాసం 

అష అప అస ఇ 
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56వ పటము 

అమన మాటా నాను ఇఇ. ను 

57వ పటము 

7 అంతస్తుల 

'నవాంగములు. 

ర A | 

-. కడకు 
ద్రావిడము. సర్వాంగము వరాటజాతి. శ్రీతిలకము 

యా 


